
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 

รายวิชาทัศนศิลป รหัสวิชา ศ21101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/9 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 

รวม 40 ชั่วโมง   1  หนวยกิต 

 

นางสาวขวัญฤดี เพชรศรี 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชาศิลปะ (ศ21101) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/9  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2564 

สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  

มิ.ย. 64 

หนวยท่ี 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=r
NR4lPF6V9I 
https://www.youtube.com/watch?v=t
s-dbrPIjJY 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 
10 

 

2 7 – 11 

มิ.ย. 64  

หนวยท่ี 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

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

- 1.การเขาเรียน 

2.แผนผังความคิดเรื่อง

ทัศนธาตุ 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

 

3 14 – 18 

มิ.ย. 64  

หนวยท่ี 2 ทัศนธาตุ Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=J
k06r5UiDrs 
https://www.youtube.com/watch?v=q
GQ7UuWkAuE&t=55s 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

5 

 

4 21 – 25 

มิ.ย. 64 

หนวยท่ี 2 ทัศนธาตุ Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
0yoIGEIomtU 

- 1.การเขาเรียน 

2.ต้ังคําถามคนละ 5 ขอ 

พรอมคําตอบ 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

5 

 

5 28 มิ.ย. – 

2 ก.ค. 64 

หนวยท่ี 3 ออกแบบงานทัศนศิลป Google meet 

Skp online 

 

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

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

5 

 

6 5 – 9 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี 3 ออกแบบงานทัศนศิลป Google meet 

Skp online 

 

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

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

5 

 

7 12 – 16 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี 4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

วาดภาพระบายสี 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=t
Ey-OrovCoc 
https://www.youtube.com/watch?v=t
Ey-OrovCoc 

- 1.การเขาเรียน 

2.แบบทดสอบออนไลน 

10 ขอ 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNR4lPF6V9I
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https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
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https://www.youtube.com/watch?v=qGQ7UuWkAuE&t=55s
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สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

https://www.youtube.com/watch?v=I
T9POba0dis 
https://www.youtube.com/watch?v=h
yKITsN7BeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=h
9f8QYUvW_4 

8 19 – 23 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี 5 หลักการวาดภาพแสดง

ทัศนียภาพ 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=h
D-X7cDUfZA 
https://www.youtube.com/watch?v=h
D-X7cDUfZA 
https://www.youtube.com/watch?v=h
D-X7cDUfZA 

- 1.การเขาเรียน 

2.สรุปเน้ือหาเรื่องการ

วาดภาพทิวทัศนและ

ภาพคนท่ีแสดง

ทัศนียภาพ 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 10 

 

9 26 - 30 

ก.ค. 64 
หยุดใหนักเรียนไดมีเวลาสะสางภาระงานที่ไดรับ 

10 2 – 6 

ส.ค. 64 

หนวยท่ี 6 งานปนและงานสื่อผสม Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=x
EwhcKM71rA 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 
5 

 

11 9 – 13

ส.ค. 64 

หนวยท่ี 6 งานปนและงานสื่อผสม Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=f
Cdr6iIhjWA 
 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง เกมภาพปริศนา 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

 

12 16 – 20

ส.ค. 64 

หนวยท่ี 7 การออกแบบรูปภาพ 

สัญลักษณ และงานกราฟฟก 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc

h?v=t-x7e6FbuCU 

 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

10 

 

13 23 – 27

ส.ค. 64 

หนวยท่ี 7 การออกแบบรูปภาพ 

สัญลักษณ และงานกราฟฟก 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc

h?v=E6O9srJ0cgE 

 

- 1.การเขาเรียน 

2.กิจกรรมการเรียนรู ให

นักเรียนยกตัวอยางการ

ออกแบบรูปภาพและ

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 
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สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

สัญลักษณ มา 5 แบบ 

พรอมวาดภาพประกอบ 

14 30 ส.ค. – 

3 ก.ย. 64 

หนวยท่ี 7 การออกแบบรูปภาพ 

สัญลักษณ และงานกราฟฟก 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc

h?v=M49BBoPLXoQ 

 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

-  

15 6 – 10 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี 8 หลักการประเมินงาน

ทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc

h?v=9L-8O_wshYI 

 

- 1.การเขาเรียน 

2.วิจารณผลงาน

ทัศนศิลป 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

5  

16 13 – 17 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี 9 ทัศนศิลปของชาติและ

ทองถ่ิน 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=r
gfNw0bBMkU 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

-  

17 20 – 24 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี 10 ทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทย

และสากล 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=r
gfNw0bBMkU 
 

- 1.การเขาเรียน 

2.แผนผังความคิดสรุป

เรื่องทัศนศิลปในสมัย

ประวัติศาสตรสากล 3 

สมัย 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

10  

18 27- 28 

ก.ย. 64 

ทบทวนความรูเตรียมสอบปลายภาค Google meet 

Skp online 

 

- - - 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามใน

คาบเรียน 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

1/9 

-  

18 29 ก.ย. – 

1 ต.ค. 64 
สอบปลายภาค 

20 

 

19 4 – 6 

1 ต.ค. 64 
สอบปลายภาค 

 

                    รวมคะแนน 100  
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