
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 20 ชั่วโมง   0.5  หนว่ยกิต 
 

นายศรัทธา  เสาะแสวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาสุขศึกษา  (พ22101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1.ปฐมนิเทศแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.2  การใช้โปรแกรม Google 
meet (แนะน าตัว 5 คะแนน) 
  -   

Google meet 
Skp online 
 

- https://classroom.google.com/u
/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การแนะน าตัว 
3.ตอบค าถาม 
 

Google 
meet  

 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น  
 - คลิปนิทานสินใจ  
 - การพัฒนาการด้านร่างกาย 
 - งานอินโฟรกราฟฟิก 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/al
l 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=dx3eto9oMio&t=451s 
3.https://www.youtube.com/wat
ch?v=6MNyCX4VrYc&t=1s 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
form 

 

15  
3 ก.ค. 64 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น 
  - การพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 
  

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/al
l 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=QF2jRQUe1QI 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 
 

  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 
 - ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
 (พันธุกรรม) 
 (สิ่งแวดล้อม) 
 (การอบรมเลี้ยงดู) 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/al
l 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=o6Db7kqe-Bg 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

  

 

https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=dx3eto9oMio&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=dx3eto9oMio&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=6MNyCX4VrYc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6MNyCX4VrYc&t=1s
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=QF2jRQUe1QI
https://www.youtube.com/watch?v=QF2jRQUe1QI
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/t/all


 

 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.สอบ Oral test เรื่องการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่น 

Google meet 
Skp online 
 

- https://docs.google.com/presentation/d/
1_K6Q-oTH-
q4_Fd6WVJLjwAer0YqpizN533h6XWUIrvo
/edit#slide=id.p 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

2.เพศกับวัยรุ่น 
 - สื่อเพศกับวัยรุ่น 
 - พัฒนาการทางเพศและการปรับตัว
ของวัยรุ่น 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/tc/
MzcwNjcyNzQwMDQ2 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=YMsmAiV5Om8 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

 
 
5 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

2.เพศกับวัยรุ่น 
 - วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ 
 - ปัญหาและผลกระทบจากการมี
เพศสัมพันธ์ 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/w/MzU4MDU3NjkxODg2/tc/
MzcwNjcyNzQwMDQ2 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=KLlq3Uzqcso&t=366s 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

2.เพศกับวัยรุ่น 
 - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 - การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์วัยเรียน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/c/MzU4MDU3NjkxODg2 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=vWZ_zPL16zk&t=27s 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Live 
worksheet 

 

10  

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1_K6Q-oTH-q4_Fd6WVJLjwAer0YqpizN533h6XWUIrvo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_K6Q-oTH-q4_Fd6WVJLjwAer0YqpizN533h6XWUIrvo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_K6Q-oTH-q4_Fd6WVJLjwAer0YqpizN533h6XWUIrvo/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_K6Q-oTH-q4_Fd6WVJLjwAer0YqpizN533h6XWUIrvo/edit#slide=id.p


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

2.เพศกับวัยรุ่น 
  - ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองเรื่อง
เพศ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://classroom.google.com/
u/1/c/MzU4MDU3NjkxODg2 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=0EbXASuTJ40 
3.https://www.youtube.com/wat
ch?v=i0L3g9Mu4tI 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

  

11 9 – 13
ส.ค. 64 

3.ความเสมอภาคทางเพศ 
 - หลักสิทธิมนุษยชน 
 - ปฏิญญาสากล 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://www.youtube.com/wat
ch?v=EFYrhSCHdyI 
2.https://www.amnesty.or.th/ou
r-work/hre/udhr/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

3.ความเสมอภาคทางเพศ 
 - การวางตัว 
 - ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://www.youtube.com/wat
ch?v=-fcPGu65RCg 
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=6Rc-mWmvUC0 
3.https://www.youtube.com/wat
ch?v=mn5anV007_c 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

10  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

4.การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 - เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://youtu.be/nf2inZzUH9U 
2.https://youtu.be/VQlrqvtO1Wo 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม4.
แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

4.การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 - การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

Google meet 
Skp online 
 

- 1. https://youtu.be/aGc-fHRxPn4 
2.https://youtu.be/yqdKeUuV86
c 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม4.
แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

4.การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
 - การวางแผนออกก าลังกาย และ
ประดิษฐ์นวตกรรมที่ใช้ในการออกก าลัง
กาย 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://youtu.be/8iaT39B7r-E  
2.https://youtu.be/50kH47ZztHs 
3.https://www.youtube.com/wat
ch?v=GFdGWgf-GTw 
4.https://youtu.be/AVPpZgp8lZ4 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม4.
แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

5.สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 - ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.https://youtu.be/ER4CIUikU7M 
2. https://youtu.be/Vkt4xdjtdaE 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

Google 
classroom 

 

 
10 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

5.สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 - สุขบัญญัติแห่งชาติเพ่ือการสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

Google meet 
Skp online 
 

- 1.http://www.hed.go.th/slidePict
ure/83 
 

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

Google 
classroom 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/aGc-fHRxPn4
https://youtu.be/50kH47ZztHs


 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝกัหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.ทบทวนเน้ือหาการ
เรียน 
3.เคลียร์งาน 

Google 
classroom 

 

- 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 
 
 




