
 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว 
รายวชิาสขุศึกษา 3 รหัสวิชา พ22102 

ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์ 

รวม 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกติ 
 
 
     

 
 

นายศรัทธา  เสาะแสวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 
 
 

  
 

       
 
 

  โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี 
 อำเภอลำลูกกา    จังหวัดปทุมธานี 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาปทุมธาน ี
 

  



แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาวรายวชิาสุขศึกษา 3 (พ22102) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2565 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25 - 28  
ต.ค. 65 

ปฐมนิเทศชี้แจงแนะนำ 
เก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

onsite  
https://www.canva.com/design/DAEuNo3c
wXs/MbbhjR1uT5sRaobL0JeaTQ/watch?ut
m_content=DAEuNo3cwXs&utm_campaig
n=designshare&utm_medium=link2&utm
_source=sharebutton 

1.การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
2. .ใบงานอารมณ์และ 
ความเครียด 

 

2 30 ต.ค. 65 
 –  

4 พ.ย. 65 

อารมณ์และความเครียด 

อารมณ์และความเครียด
ที่มีผลต่อสุขภาพ  

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/fK7cl36dSI0 
https://www.canva.com/design/DAEu9sb9
0mw/de5xOTEOmf1SBpfwoILEvA/view?ut
m_content=DAEu9sb90mw&utm_campai
gn=designshare&utm_medium=link&utm
_source=publishsharelink 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

30 

3 7 – 11 
 พ.ย. 65 

อารมณ์และความเครียด 

ลักษณะเบื้องต้นของผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
https://youtu.be/G5lF-tp2EAw 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

อารมณ์และความเครียด 
วิธีปฏิบัติติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/U7d1-_SWJv4  

 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  

https://youtu.be/fK7cl36dSI0
https://youtu.be/G5lF-tp2EAw
https://youtu.be/U7d1-_SWJv4


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

5 21 – 25 
พ.ย. 65 

อารมณ์และความเครียด 

การให้คำแนะนำ รับฟัง
ช่วยเหลือ ผู้ที่มีปัญหา
ด้านความเครียด 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/CItQU5TtMbs 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

6 28 พ.ย. 65 
- 

2 ธ.ค. 65 

การเลือกใช้บริการ
สุขภาพในชีวิตประจำวัน 

ระบบบริการสุขภาพ/
การจัดระบบบริการ
สุขภาพในประเทศไทย 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/Qw4Dt3O2vuQ 
https://youtu.be/Wyf17ZbE0pY 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

7 6 – 9  
ธ.ค. 65 

การเลือกใช้บริการ
สุขภาพในชีวิตประจำวัน 
หลักประกันสุขภาพ 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.nhso.go.th/ 
https://www.canva.com/design/DAEwmTQ
OHNc/e07TmqY7Afzn2ADprJ6Xrg/view?ut
m_content=DAEwmTQOHNc&utm_camp
aign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink 

การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ 
*google classroom 
*โรงเรียน 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

https://youtu.be/Qw4Dt3O2vuQ
https://youtu.be/Wyf17ZbE0pY
https://www.nhso.go.th/


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

8 12 – 16 
ธ.ค. 65 

การเลือกใช้บริการ
สุขภาพในชีวิตประจำวัน 
แนวทางการเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/jN6FRfcjrMs 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
*google classroom 
*โรงเรียน 
*google from 

9 19 – 23 
ธ.ค. 65 สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 20 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

เทคโนโลยีทางสุขภาพ
และความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีทางสุขภาพใน
ชีวิตประจำวัน/ตัวอย่าง
เทคโนโลยีที่เป็นประเด็น
ทางสุขภาพ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.canva.com/design/DAEzCkbj
TaE/AotFPalHJfNTTu31WBtZ7A/view?utm
_content=DAEzCkbjTaE&utm_campaign=
designshare&utm_medium=link&utm_so
urce=publishsharelink 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

30 

11 3 – 6  
ม.ค. 66 

เทคโนโลยีทางสุขภาพ
และความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ 

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เรียน 
1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

12 9 – 13  
ม.ค. 66 

เทคโนโลยีทางสุขภาพ
และความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ 

การตัดสินใจเลือกรับ
และใช้เทคโนโลยีทาง
สุขภาพ/ความ
เจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 



สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

13 17 – 20 
ม.ค. 66 

การช่วยเหลอืฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติด 
วงจรแพร่ระบาดของ
สารเสพติด 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/6ZVwRzyD9To 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

14 23 – 27  
ม.ค. 66 

การช่วยเหลอืฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติด 
ความสำคัญและปัจจัย
ในการฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพ
ติด 

 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/o1Hrhrltmn4 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

15 30 – 31 
ม.ค. 66 

- 
1 – 3  

ก.พ. 66 

การช่วยเหลอืฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติด 
วิธีบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสาร
เสพติด/แหล่งช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/FBgWnEYcGxA 
http://www.pmnidat.go.th/thai/ 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

16 6 – 10  
ก.พ. 66 

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
ต่ออันตราย 
แนวทางการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยงต่ออันตราย 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/9x0v3iO2Ce8 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
ต่ออันตราย 
ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจ
นำไปสู่อันตราย 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/liUC8lSP3i0 

https://youtu.be/PqxOPIxDu-A 

1.ใบงาน/แบบทดสอบ 
*google from 
2.แบบฝึกหัด 
3.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานรายบุคคล  
4.สังเกตพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุ่ม 

https://youtu.be/FBgWnEYcGxA
https://youtu.be/liUC8lSP3i0


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17 - 18 15 – 17  
ก.พ. 66 
20 – 21  
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

20 

 

อัตราส่วนส่วนให้คะแนนการเรียนคอื 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  


