
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสุขศึกษา 6 รหสัวิชา พ23102 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3/1-3/9 
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2565 

 
เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 20 ชั่วโมง   0.5 หน่วยกติ 
 
 
 

 
นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวชิาสขุศึกษา 6 (พ23102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล
และประเมินผล 

คะแนน 

1 
25 - 28 
ต.ค. 65 

ปฐมนิเทศ 
โรคและการป้องกัน 
-สถานการณ์การ
เจ็บป่วยและการตาย
ของคนไทยในปจัจุบัน 
 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/IuATdZPivXo 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

2 
31 ต.ค 65  

–  
4 พ.ย. 65 

   โรคและการป้องกัน 
-โรคติดต่อที่เปน็สาเหตุ
ของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/pVSephRzFAo 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

3 
7 – 11 
พ.ย. 65 

   โรคและการป้องกัน 
- โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ น
สาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
https://youtu.be/WWUF4Rb7eEY 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

20 

4 
14 – 18 
พ.ย. 65 

สมรรถภาพทางกาย 
-การวางแผนและจัด
เวลาในการการออก
กําลังกาย 
-การวางแผนและจัด
เวลาในการพกัผ่อน 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/p8dfC1Teu9o 
 
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

5 
21 – 25 
พ.ย. 65 

สมรรถภาพทางกาย 
-การวางแผนและจัด
เวลาในการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
-การทดสอบ 
 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/ZMzqHAxskZo 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 
 

 
 



6 
28 พ.ย 65 

–  
2 ธ.ค. 65 

สมรรถภาพทางกาย 
  -เกณฑ์มาตรฐานของ
นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
 
 
 
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 

 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล

และประเมินผล 
คะแนน 

7 
5 – 9 
ธ.ค. 65 

 

การสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 
-แนวคิดเก่ียวกับ
สุขภาพในชุมชน 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/nxQh1HVt_00 
      

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

8 
12 - 16  
ธ.ค. 65 

 

การสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 
-ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/xGWGdqUTB5s 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ

 

9 
19 – 23 
ธ.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
แบบทดสอบ 

กลางภาคเรียน 

ท่ี 2/2565 
20 

10 
26 – 30 
ธ.ค. 65 

การสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 
-แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand 
      https://youtu.be/4zcNsI0XZ4o 

 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

11 
2 – 6 

ม.ค. 66 
 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพและความ
รุนแรง 
-ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยง และแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/RPEADsGiX3E 
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

10 

12 
9 – 13 
ม.ค. 66 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพและความ
รุนแรง 
-ความรุนแรงต่างๆ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/xJkZ6CEAX5U 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 



13 
16 - 20 
ม.ค. 66 

 

  -ความสัมพันธ์ของ
การใช้สารเสพติดกับ
การเกิดโรคอุบัติเหตุ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
    https://youtu.be/8UNR1cFCjCc 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

 
 

 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล

และประเมินผล 
คะแนน 

14 
23 - 27 
ม.ค. 66 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
-ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
-หลักการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
     https://youtu.be/JQyYE2vdSsQ 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

15 
30 ม.ค. 66 

- 
3 ก.พ. 66 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
-ขั้นตอนปฏิบัติใน
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

20 

16 
6 - 10 
ก.พ. 66 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
-วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ในสถานการณ์ต่างๆ 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

17 
13 – 14 
ก.พ. 66 

 

ทบทวนเน้ือหาต่างๆ
ที่เรียนมา 
 

 on-site  สื่อประกอบการเรียน Powerpoint 
 on-hand  หนังสือเรียนสุขศึกษา 

 on-demand  
 

1. การเข้าเรียน
2. ใบงาน 
3.สังเกตพฤติกรรม
การทํางาน 
4.แบบทดสอบ 

 

17 
15 – 17 
ก.พ. 66 สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

 

แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี 
2/2565 

30 

18 
20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม 100 

 
อัตราส่วนใหค้ะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


