
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาการนวดเพ่ือสุขภาพ  (เพ่ิมเติม) รหัสวิชา ง20246 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/7 และ 2/8 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง   1 หน่วยกิต 

 
 
 

นางดวงเดือน  จันทร์นพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  รายวิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ง20246 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และ 2/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

ประวัติและความเป็นมาของการนวด
เพื่อสุขภาพ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/CndeRM3OCys  
https://youtu.be/cdzDvQvmJr4   
https://youtu.be/5pi2WpXnwrs  

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. ใบงาน 

Line 
 

5 ภายในวันที่ 
4 มิ.ย. 64 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

ความแตกต่างของการนวดไทยและ
การนวดเพื่อสุขภาพประโยชน์ของการ
นวดเพื่อสุขภาพ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=U6y8hRjDJV8 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

Line 
 

5 ภายในวันที่ 
11 มิ.ย. 64 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

หลักการนวดเพื่อสขุภาพ Google meet 
Skp online 
 

- 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=xwS6W0RR6yg 
https://www.youtube.com/watch?
v=eYLd39RaU8c 
https://youtu.be/JBBZqzyMBTg 
https://youtu.be/JfGbTsnbKDw 
https://youtu.be/7cMu3EyYOm8 
https://youtu.be/6Autr2o6KGI 
https://youtu.be/xN5-0vyfIWI 
 

- 
 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

Line 
 

3 ภายในวันที่ 
18 มิ.ย. 64 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

3 ภายในวันที่ 
21 มิ.ย. 64 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

3 ภายในวันที่ 
2 ก.ค. 64 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

3 ภายในวันที่ 
9 ก.ค. 64 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

3 ภายในวันที่ 
16 ก.ค. 64 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

ข้อห้าม และข้อควรระวังสำหรับการ
นวดไทยเพื่อสขุภาพ 

Google meet 
Skp online 
 

 https://www.youtube.com/watch?
v=y4w6zZ2wT84 

- 1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

Line 
 

5  

 
 

https://youtu.be/cdzDvQvmJr4
https://youtu.be/5pi2WpXnwrs


 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

ท่าบริหารร่างกายก่อนการนวดเพื่อ
สุขภาพ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=gXY5PVZquPs          
https://www.youtube.com/watch?
v=AeRBIc0bbUY                
https://www.youtube.com/watch?
v=SpyhzAtp4zw       
https://www.youtube.com/watch?
v=4Rq_9CPLUVU             
https://www.youtube.com/watch?
v=4aGuoWyDPgA               
https://www.youtube.com/watch?
v=GFLID3L_iLk 
 

- 
 

1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

Line 
 

10 ภายในวันที่ 
13 มิ.ย. 64 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

ท่าการนวด Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=jdQ8gDmx5po 
https://www.youtube.com/watch?
v=8qRD4m2qa9k               
https://www.youtube.com/watch?
v=rDcho0YcHzQ             
https://www.youtube.com/watch?
v=Y0uq3Ab53_o 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 
 
 

Line 
 

20 ภายในวันที่ 
17 ก.ย. 64 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GFLID3L_iLk
https://www.youtube.com/watch?v=GFLID3L_iLk
https://www.youtube.com/watch?v=Y0uq3Ab53_o
https://www.youtube.com/watch?v=Y0uq3Ab53_o


 

 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

ท่าการนวด Google meet 
Skp online 
 

- 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=jdQ8gDmx5po 
https://www.youtube.com/watch?
v=8qRD4m2qa9k               
https://www.youtube.com/watch?
v=rDcho0YcHzQ             
https://www.youtube.com/watch?
v=Y0uq3Ab53_o 
 

-  Line 
 

  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

- 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

 
 

ทักษะพื้นฐานการนวดเพื่อสุขภาพ Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=btIAZKzi5Ws              
https://www.youtube.com/watch?
v=s59wCBn7_Yw 

- 1. เข้าเรียน 
2. ใบงาน 

Line 
 

10 ภายในวันที่ 
24 ก.ย. 64 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

ทบทวนเตรียมสอบ 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค  

  รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0uq3Ab53_o
https://www.youtube.com/watch?v=Y0uq3Ab53_o

