
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาทัศนศิลป์ รหสัวิชา ศ21101 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1/6-1/9 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
รวม 20 ช่ัวโมง   1  หน่วยกิต 

 
นางสาววจี รจนศิลปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจดัการเรียนรูร้ะยะยาวรายวิชาทศันศิลป์ (ศ 21101) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/6-1/9 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมิน
ผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1.ความหมายของศิลปะและ
ทัศนศิลป ์

2.ความสัมพันธ์ุระหว่างศิลปะกบั
มนุษย ์

3.ประเภทของงานทัศนศิลป ์

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=JAUU_MzdFyU 
https://www.youtube.com/watch?
v=mzj1sVHiguY 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 

-  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 
2.ทศันศิลป์กับสนุทรียภาพ 
3.คุณค่าของงานทศันศิลป์ 
4.วตุัประสงคน์การศึกษาสาระทัศนศิลป์ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=mzj1sVHiguY 
https://www.youtube.com/watch?
v=2F1Jcb6U8PM&t=31s 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝกึหัด 

Group Ling 
 

10  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.ความหมาย ความส าคญัของทัศนธาตุ 
2.องคป์ระกอบของทัศนธาตุ 
3.ทศันธาตุและการจดัองคป์ระกอบ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=Jk06r5UiDrs&t=229s 
https://www.youtube.com/watch?
v=0yoIGEIomtU&t=5s 
https://www.youtube.com/watch?
v=AWmW6xZZkKw&t=85s 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 
 

-  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.ทศันธาตุในส่ิงแวดลอ้ม 
2.ความแตกต่างและความคลา้งคลึงของ
ทศันธาตุในงานทศันศิลป์และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=THeYmsB-6og 
https://www.youtube.com/watch?
v=fqgfuv8LkzE 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝกึหัด 

Group Ling 
 

10  

https://www.youtube.com/watch?v=JAUU_MzdFyU
https://www.youtube.com/watch?v=JAUU_MzdFyU
https://www.youtube.com/watch?v=mzj1sVHiguY
https://www.youtube.com/watch?v=mzj1sVHiguY
https://www.youtube.com/watch?v=mzj1sVHiguY
https://www.youtube.com/watch?v=mzj1sVHiguY
https://www.youtube.com/watch?v=2F1Jcb6U8PM&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=2F1Jcb6U8PM&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=Jk06r5UiDrs&t=229s
https://www.youtube.com/watch?v=Jk06r5UiDrs&t=229s
https://www.youtube.com/watch?v=0yoIGEIomtU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=0yoIGEIomtU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=AWmW6xZZkKw&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=AWmW6xZZkKw&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=THeYmsB-6og
https://www.youtube.com/watch?v=THeYmsB-6og
https://www.youtube.com/watch?v=fqgfuv8LkzE
https://www.youtube.com/watch?v=fqgfuv8LkzE


 

 
สัปดา
หท่ี์ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมิน
ผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.ความหมายและความส าคญัในการ
ออกแบบ 
2.หลกัส าคญัของการออกแบบ 
 

Google meet 
Group Ling 
 

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

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

Group Ling 
 

-  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.ความหมายและแนวทางปฏิบติั 
2.เคร่ืองมือและอุปกรณใ์นการวาด
ภาพระบายสี 
3.แนวทางพืน้ฐานในการวาดภาพ
ระบายสี 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=4GpJYytaxtM 
https://www.youtube.com/watch?
v=A3V7le7p-Gs 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.ช้ินงาน 

Group Ling 
 

30* 30 ก.ค.64 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.การสรา้งความลึกลวงตาแบบ 3 มิติ 
2.หลกัการวาดภาพแสดงทศันียภาพ 
3.วิธีวาดภาพแสดงทศันียภาพ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=2WpvIDmbPHg 
https://www.youtube.com/watch?
v=hD-X7cDUfZA 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

Group Ling 
 

-  
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สัปดา
หท่ี์ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมิน
ผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

วดัผลการจัดการเรียนรู ้ 30* ชิน้งาน 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานท่ีได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.การวาดภาพทิวทศันแ์ละภาพคนที่
แสดงทศันียภาพ 
2.การก าหนดเงาของวตัถุ 
 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=6J_oBRtaCUk 
https://www.youtube.com/watch?
v=-XBa20HcxhA&t=9s 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 

- 
 

 

11 9 – 
13ส.ค. 

64 

1ลกัษณะของผลงานป้ันและส่ือผสม 
2.หลกัการจัดการผลงานป้ันและงาน
ส่ือผสม 
3.การแสดงผงงานป้ันหรือส่ือผสมเป็น
เร่ืองราว 3 มิติ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=mvYpPoME-y8&t=360s 
https://www.youtube.com/watch?
v=JBYtGD2lu8U 
https://www.youtube.com/watch?
v=fCdr6iIhjWA&t=225s 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝกึหัด 

Group Ling 
 

10 
 

 

12 16 – 
20ส.ค. 

64 

1.การออกแบบรูปภาพ 
2.การออกแบบสญัลกัษณ์ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=Y_hDIUx9qsY 
https://www.youtube.com/watch?
v=rlWOqRsUUiQ 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 

- 
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สัปดา
หท่ี์ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมิน
ผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 
27ส.ค. 

64 

1.การออกแบบงานกราฟฟิก Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=09xHkxOhOfo 
https://www.youtube.com/watch?
v=hJYO0YKwKVM 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝกึหัด 

Group Ling 
 

10 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ความเขา้ใจเก่ียวกับการวิจารณ์
ผลงานทศันศิลป์ 
2.จุดประสงคก์ารประเมินผลงาน
ทศันศิลป์ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=rOAj-8jclR4 
https://www.youtube.com/watch?
v=Ow7045zvRg4 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 

- 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อ
ประเมินผลงานทัศนศิลป์ 
2.ตวัอย่างการประเมินงานทัศนศิลป์ 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=9L-8O_wshYI 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 

Group Ling 
 

- 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.ลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ของ
ชาติ 
2.ลกัษณะรูปแบบงานทศันศิลป์ขอ 
งทอ้งถ่ิน 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=mBOlQC0XpzM 
https://www.youtube.com/watch?
v=nSyBIIlmb3A 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.ช้ินงาน 

Group Ling 
 

30 
 

29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1.งานทศันศิลป์ในแต่ละภูมิภาค 
2.เปร่ียบเทียบงานทัศนศิลป์ภาคต่างๆ 
ของไทย 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=NK37LZcV_G8 
https://www.youtube.com/watch?
v=Iy4YcvPjK8s 
https://www.youtube.com/watch?
v=Ob7jQNIagTg 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

Group Ling 
 

- 
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สัปดา
หท่ี์ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมิน
ผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 1.ผลงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย 
2.ผลงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมสากล 

Google meet 
Group Ling 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=OKOPA5fDvOs 
https://www.youtube.com/watch?
v=F6R3tVNZ46Q 
https://www.youtube.com/watch?
v=1s62FlOilLM 

- 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

Group Ling 
 

- 
 

 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

1.เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

Google meet 
Group Ling 
 

 https://www.youtube.com/watch?
v=TGUCliXkrH0&t=237s 

 1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

Group Ling 
 

-  

20 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 30* ชิน้งาน 

รวมคะแนน 100 
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