
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

 
นางสุกัญญา  วาจารัตน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาสุขศึกษา (พ32101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝกัหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. กระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆของร่างกาย 
    - ระบบหายใจ 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/TLkwrjJFOiU - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1. กระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆของร่างกาย 
    - ระบบไหลเวียนโลหิต 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/0cdthCVPWp8 
https://youtu.be/nZsUQpswzX4 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. กระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆของร่างกาย 
    - ระบบย่อยอาหาร 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/LNyifnp313g 
https://youtu.be/gZJojGgGUKw 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. กระบวนการสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
อวัยวะต่างๆของร่างกาย 
    - ระบบขับถ่าย 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/LEJYFH9y5ZI - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/0cdthCVPWp8
https://youtu.be/LNyifnp313g


 
สัปดาห์

ที่ 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการ 

ส่งแบบฝกัหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. 
 – 

2 ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/-irl0XRzrr4 - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. แนวคิดส าคัญของการวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

  https://youtu.be/t3f7gD_GnYI  1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. การวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/pSwuoo7knXU - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/Sdj1_rl7Nks - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

9 26-30 
ก.ค. 64 

 
หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

 
10 2-6 

ส.ค. 64 
ทักษะในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
1. สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้ง
เรื่องเพศ 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 
 

-Google 
meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/xTNAy88awAI - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 
 
 
 

 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการ 

ส่งแบบฝกัหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนด
ส่ง 

(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

11 9-13 
ส.ค. 64 

ทักษะในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

1. สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้ง
ในครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/OSs-qHiClQ0 - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

12 16-20 
ส.ค. 64 

ทักษะในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

1. แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆใน
การป้องกันลดความขัดแย้ง 
   - ทักษะการสื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 
   - ทักษะการวิเคราะห์ 
   - ทักษะการตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาต่างๆ ฯลฯ 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/DBcfmyqGPb0 - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

ทักษะในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง
และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

1. แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆใน
การป้องกันลดความขัดแย้ง 
   - ทักษะการต่อรอง 
   - ทักษะการปฎิเสธ 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/6CAF9Q0G9WE  1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

 
 
 
 
 



 
 

สัปดาห์ท่ี 
 

วัน/เดือน/ป ี
 

เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝกัหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

สิทธิผู้บริโภค 
1. สิทธิพ้ืนฐานและบทบาทของผู้บริโภค 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/NjmeL2JuBCE 
https://youtu.be/hfHpxxW_SZI 
https://youtu.be/F6zInEGwYSU 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

15 6 – 10 ก.ย. 
64 

สิทธิผู้บริโภค 
1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/6Fw7sbXjiHM 
 

 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

สิทธิผู้บริโภค 
1. หน่วยงานดูแลคุ้มครองผู้บรโิภค 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/KkDf0vQwaJg 
https://youtu.be/F6zInEGwYSU 

 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

สิทธิผู้บริโภค 
1. ข้อปฎิบัติส าหรับผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าหรือบริการ 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/uZxcLJ5FsHA  1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

๑. ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค 
2. คลิป vdo งานอดิเรกหรือวันว่างๆ
จากการเรียน ฯลฯ 
3. การดูแลรักษาสุขภาพของตัวตนเอง
ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
4. ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 

-Google meet 
-Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 
20 
20 
 
 

10 

 
27- 28 
ก.ย. 64 

1๙ 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

 
สอบปลายภาค 

 
20 

 

20 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

 

สอบปลายภาค 
 

  

                              รวมคะแนน 
 

100  

 
 

 
 

https://youtu.be/NjmeL2JuBCE
https://youtu.be/hfHpxxW_SZI
https://youtu.be/6Fw7sbXjiHM
https://youtu.be/KkDf0vQwaJg



