
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา การนวดเพื่อสุขภาพ  รหัสวิชา ง๒๐๒๔๖  สาระเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘,๒/๙  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 

นางดวงเดือน  จันทร์นพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาการนวดเพ่ือสุขภาพ  รหัสวิชา ง๒๐๒๔๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘,๒/๙ ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ครูประจำวิชา นางดวงเดือน   จันทร์นพ 

 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑ ๙ – ๑๓ 
พ.ค. ๖๕ 

บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

🗹 onsite 

๑.การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียน 
๒.ชิ้นงาน 
 

 

๒ ๑๗ - ๒๐ 
พ.ค. ๖๕ 

ประวัติและความ
เป็นมาของการ
นวดเพื่อสุขภาพ 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgz
M3 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
  

 
 

๕ 

๓ ๒๓ - ๒๗ 
 พ.ค. ๖๕ 

ความแตกต่างของ
การนวดไทยและ
การนวดเพื่อ
สุขภาพประโยชน์
ของการนวดเพื่อ
สุขภาพ 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
 

 
๕ 

๔ ๓๐ พ.ค.
๖๕ -๓ 
มิ.ย. ๖๕ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ืองการทำ
ลูกประคบ 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6
yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
 

 
 

๑๐ 

https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3
https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๕ ๖ – ๑๐ 
มิ.ย. ๖๕ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพ เร่ืองการ
ประคบสมนุไพร 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=x
wS6W0RR6yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

๑๐ 

๖ ๑๓ – ๑๗ 
 มิ.ย. ๖๕ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ืองการ
ประคบร้อน-เย็น 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=x
wS6W0RR6yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๗ ๒๐ – ๒๔ 
 มิ.ย. ๖๕ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ือง
สรรพคุณของ
สมุนไพร 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=x
wS6W0RR6yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๘ ๒๗ มิ.ย.
๖๕ - ๑ 
ก.ค. ๖๕ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ือง
คุณประโยชน์ของ
น้ำผักผลไมส้ด
หลักการและ
วิธีการทำเครื่องดื่ม 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=x
wS6W0RR6yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg


 
สัปดาห์ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

 
คะแนน 

 
๙    ๔ - ๘    

ก.ค. ๖๕ 
ข้อควรห้ามและ
ข้อควรระวัง
สำหรับการนวด
ไทยเพ่ือสุขภาพ 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  

 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๐ ๑๑ – ๑๕ 
ก.ค. ๖๕ 

ท่าบริหารร่างกาย
ก่อนการนวดเพื่อ
สุขภาพเป็นท่าดัด
ตน มี ๙ ท่า 
(ท่าที่ ๑ – ๔) 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://sites.google.com/site/karnwdphe
uxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-
phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-
tha-dadtng เป็นท่าดัดตน 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

     

๑๑ ๑๘ – ๒๒ 
ก.ค. ๖๕ 

 สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค  ๒๐ 

๑๒ ๒๕ – ๒๙ 
ก.ค. ๖๕ 

ท่าบริหารร่างกาย
ก่อนการนวดเพื่อ
สุขภาพเป็นท่าดัด
ตนมี ๙ ท่า 
(ท่าที่ ๕ – ๙) 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
 
https://sites.google.com/site/karnwdphe
uxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-
phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-
tha-dadtng เป็นท่าดัดตน 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

๕ 

https://www.youtube.com/watch?v=y4w6zZ2wT84&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=y4w6zZ2wT84&t=18s
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/
ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

 
คะแนน 

 
๑๓ ๑ – ๕ 

ส.ค. ๖๕ 
ท่าการนวด 
และหลักการนวด 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
 
ท่าการนวดคอ  
https://www.youtube.com/watch?v=rDc

ho0YcHzQ 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

  ๒๐ 

๑๔ ๘ – ๑๒ 
ส.ค. ๖๕ 

ท่าการนวด 
เพ่ือสุขภาพ  ท่า
บริหารหัวไหล่ติด 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand 
 
 ท่าบริหารหวัไหล่ติด 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=zMjm90-bnm4 

 

 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๕ ๑๕ – ๑๙ 
ส.ค. ๖๕ 

ท่าการนวดขา
และเท้า 

🗹 online Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
 
การนวดขาและเทา้
https://www.youtube.com/ 

watch?v=XqV1WHZVt7o 

 

 

 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHzQ
https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHzQ


สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑๖ ๒๒– ๒๖ 
ส.ค. ๖๕ 

ท่าการนวด 
ท่าบริหารหัวไหล่
ติด 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
ท่าบริหารหวัไหล่ติด 
ttps://www.youtube.com/ 

watch?v=zMjm90-bnm4 

 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๗ ๒๙ ส.ค.
๖๕  - ๒ 
ก.ย. ๖๕ 

ท่าการนวด 
ท่านวดแขนมือ 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand       ท่านวดแขนมือ 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=E8G0UIwjboY 

 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

    ๕ 
 

๑๘ ๕ – ๙ 
ก.ย. ๖๕ 

ทักษะการนวด
พ้ืนฐานเพื่อ
สุขภาพเรื่อง การ
นอนตกหมอน 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHz
Q               
https://www.youtube.com/watch?v=Y0uq3Ab53_
o 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๙ ๑๒ – ๑๖ 
ก.ย. ๖๕ 

ทักษะการนวด
พ้ืนฐานเพื่อ
สุขภาพเรื่อง 
วิธีการนวดไหล่ 

🗹 online(Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHz
Q    

             

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบคำถาม 
๓. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

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


๒๐ ๑๙ – ๒๓ 
ก.ย. ๖๕ 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน แบบทดสอบ ๒๐ 

                                                                   รวม ๑๐๐ 
 
 

 


