
 

 
            แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ31101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

 
นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาสุขศึกษา (พ31101) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 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 

1การท างานของระบบอวัยวะของ
ร่างกาย 
    - ระบบผิวหนัง 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/4j0od6P9nuY - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1การท างานของระบบอวัยวะของ
ร่างกาย 
    - ระบบโครงกระดูก 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/DRD2CMevejA - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1การท างานของระบบอวัยวะของ
ร่างกาย 
    - ระบบกล้ามเน้ือ 
    - กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/DRD2CMevejA - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. สรุปและทบทวนการท างานของ
ระบบผิวหนัง ระบบโครงกระดูก ระบบ
กล้ามเน้ือ 
    - กิจกรรมสร้างเสริม  

-Google 
meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/HZ6_8HLqa8w 
https://youtu.be/DRD2CMevejA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 
4.ใบงานระบบ
ผิวหนัง 

- line 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HZ6_8HLqa8w
https://youtu.be/DRD2CMevejA


 
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. การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ละวัย 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/t3f7gD_GnYI 
https://youtu.be/604dsiu3eMw 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบ
ครับ 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

  https://youtu.be/t3f7gD_GnYI 
https://youtu.be/K0uVq1EKGSU 

 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. กระบวนการในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/gSlQ7CFlW88 - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
1. งานสาธารณสุขมูลฐานกับการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google 
meet 
-Skp online 
 

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

- line 
 

 

9 26-30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2-6 
ส.ค. 64 

สรุปและทบทวนการวางแผนดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
1. กิจกรรมสร้างเสริม 
 

-Google 
meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/gSlQ7CFlW88 
https://youtu.be/t3f7gD_GnYI 
https://youtu.be/K0uVq1EKGSU 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line  
 
 
 

 

           

https://youtu.be/gSlQ7CFlW88


 
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 

พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
เพศของวัยรุ่น 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/LK8wKT_6R1w - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

12 16-20 
ส.ค. 64 

พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
1.พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/AiSoRRBo6Fw 

https://youtu.be/4_WAHX8F_BI 
- 1.การเข้าเรียน 

2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่น 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/KkG6maffEqg - 1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

-  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

พฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต 
1.แนวทางการป้องกันความเสียงต่อการ
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 

- https://youtu.be/-fcPGu65RCg 

https://youtu.be/4p4GCNbWAhw 
- 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 

15 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

เพศวิถี พหุวัฒนธรรม ความเชื่อและ
ค่านิยม 
1. ค่านิยมและความเชื่อทางเพศของ
วัยรุ่น 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

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

- line 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

16 6 – 10 ก.ย. 
64 

เพศวิถี พหุวัฒนธรรม ความเชื่อและ
ค่านิยม 
1. ค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย 
2. กิจกรรมสร้างเสริม 

-Google meet 
-Skp online 
 

- https://youtu.be/NGvRLFrR6jg  1.การเข้าเรียน 
2.การร่วมกิจกรรม 
3.การตอบค าถาม 

- line 
 

 

17 13 – 17 
ก.ย. 64 

เพศวิถี พหุวัฒนธรรม ความเชื่อและ
ค่านิยม 
1. ค่านิยมทางเพศตามสังคมและ
วัฒนธรรมตะวันตก 
2.แนวปฏิบัติตามค่านิยมทางเพศที่
เหมาะสม 

-Google meet 
-Skp online 
 

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

- line 
 

 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค 
2. ติดตามงานต่างๆที่ยังไม่ส่ง 
3. การดูแลรักษาสุขภาพของตัวตนเอง
ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
 

-Google meet 
-Skp online 
 

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

- line 
 

 
20 
20 
 
 

10 

 
27- 28 
ก.ย. 64 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

 
สอบปลายภาค 

 
20 

 

20 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

 

สอบปลายภาค 
 

  

                              รวมคะแนน 
 

100  

 
 




