
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 

รายวิชาทัศนศิลป รหัสวิชา ศ22101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2/8-2/9 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 

รวม 40 ชั่วโมง   1  หนวยกิต 

 

นางสาวขวัญฤดี เพชรศรี 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชาศิลปะ (ศ22101) 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/8-2/9  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 ๑ รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิด

ในงานทัศนศิลป 

- ความรูเกี่ยวกับทัศนธาตุ 

- พ้ืนฐานการรับรู 

- รูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=z4aexijGUh0 , 
https://www.youtube.com/
watch?v=Uxv2J-EjeIg 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

10 

 

2 7 – 11 

มิ.ย. 64  

หนวยท่ี ๑ รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิด

ในงานทัศนศิลป 

- แนวคิดในงานทัศนศิลป 

- ตัวอยางการวิเคราะหทัศนธาตุและ

แนวคิดในงานทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=m10a2AjEwXI 

- 1.การเขาเรียน 

2.แผนผังความคิดเรื่อง

รูปแบบทัศนธาตุและ

แนวคิดในงานทัศนศิลป 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

 

3 14 – 18 

มิ.ย. 64  

หนวยท่ี ๒ รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณ

ในงานทัศนศิลปของศิลปน 

- ศิลปนทัศนศิลปสาขาจิตรกรรม 

- ศิลปนทัศนศิลปสาขาประติมากรรม

และสื่อผสม 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=Sk4ymQRdrMk 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

10 

 

4 21 – 25 

มิ.ย. 64 

หนวยท่ี ๒ รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณ

ในงานทัศนศิลปของศิลปน 

- ความเหมือนและความแตกตางของ

รูปแบบการใชวัสดุ อุปกรณในงาน

ทัศนศิลปของศลิปน 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=l0Em0Lrp02I 

- 1.การเขาเรียน 

2.แบบทดสอบออนไลน 

10 ขอ 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

 

5 28 มิ.ย. – 

2 ก.ค. 64 

หนวยท่ี ๓ การวาดภาพสื่อความหมาย

และเรื่องราว 

Google meet 

Skp online 

- https://www.youtube.com/
watch?v=z7aoRkQk9rw 

- 1.การเขาเรียน Line group 
5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4aexijGUh0
https://www.youtube.com/watch?v=z4aexijGUh0
https://www.youtube.com/watch?v=Uxv2J-EjeIg
https://www.youtube.com/watch?v=Uxv2J-EjeIg
https://www.youtube.com/watch?v=m10a2AjEwXI
https://www.youtube.com/watch?v=m10a2AjEwXI
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4ymQRdrMk
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4ymQRdrMk
https://www.youtube.com/watch?v=l0Em0Lrp02I
https://www.youtube.com/watch?v=l0Em0Lrp02I
https://www.youtube.com/watch?v=z7aoRkQk9rw
https://www.youtube.com/watch?v=z7aoRkQk9rw


 

สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

- ข้ันตอนการวาดภาพสื่อความหมาย

และเรื่องราว 

- เทคนิคการวาดภาพดวยสีนํ้า 

 2.ต้ังชื่อภาพท่ีตองการ

จะวาดภาพสื่อ

ความหมายและเรื่องราว 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

6 5 – 9 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี ๓ การวาดภาพสื่อความหมาย

และเรื่องราว 

- เทคนิคการวาดภาพดวยสีโปสเตอร 

- เทคนิคการวาดภาพดวยเทคนิคผสม 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=HSLPy1QBnlE 

- 1.การเขาเรียน 

2.ภาพวาดสื่อ

ความหมายและเรื่องราว 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

10 

 

7 12 – 16 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี ๔ การวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- แนวทางการวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- วิธีวาดภาพตัวละครท่ีมีลักษณะเปน

แบบเหมือนจริง 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=6N-qqzZQ-IE , 
https://www.youtube.com/
watch?v=DA-epU_zWw4 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 5 

 

8 19 – 23 

ก.ค. 64 

หนวยท่ี ๔ การวาดภาพถายทอด

บุคลิกลักษณะของตัวละคร 

- วิธีวาดภาพตัวละครท่ีมีลักษณะเปน

แบบการตูน 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=OSOFKlxNcsU , 
https://www.youtube.com/
watch?v=Yavw6ZGH38w , 
https://www.youtube.com/
watch?v=wUM0uVM7RNw 

- 1.การเขาเรียน 

2.แบบทดสอบออนไลน 

10 ขอ 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 
10 

 

9 26 - 30 

ก.ค. 64 
หยุดใหนักเรียนไดมีเวลาสะสางภาระงานที่ไดรับ 

10 2 – 6 

ส.ค. 64 

หนวยท่ี ๕ งานทัศนศิลปในงานโฆษณา 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานโฆษณา 

- ทัศนศิลปกับงานโฆษณา 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=Apt_w9aayc0 

- 1.การเขาเรียน 

2.ต้ังชื่องานโลโก/ราน 

 

Line group 

5 
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สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

11 9 – 13

ส.ค. 64 

หนวยท่ี ๕ งานทัศนศิลปในงานโฆษณา 

- ทัศนศิลปกับงานโฆษณา 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=6Ih6fqo1hxA 

https://www.youtube.com/
watch?v=be9il0P1jRk 

- 1.การเขาเรียน 

2.ออกแบบงานโลโกของ

ตนเอง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

10 

 

12 16 – 20

ส.ค. 64 

หนวยท่ี ๖ การประเมินและวิจารณงาน

ทัศนศิลป 

- หลักการท่ัวไปในการประเมินและ

วิจารณงานทัศนศิลป 

- การสรางเกณฑการประเมินและ

วิจารณงานทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

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

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

-  

13 23 – 27

ส.ค. 64 

หนวยท่ี ๖ การประเมินและวิจารณงาน

ทัศนศิลป 

- การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

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

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

-  

14 30 ส.ค. – 

3 ก.ย. 64 

หนวยท่ี ๗ ทัศนศิลปของไทยในแตละยุค

สมัย 

- ผลงานทัศนศิลปสมัยกอน

ประวัติศาสตร 

- ผลงานทัศนศิลปสมัยประวัติศาสตร

สมัยกอนสุโขทัย 

- ผลงานทัศนศิลปสมัยสุโขทัย 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=nY-SUW8o18s 
https://www.youtube.com/
watch?v=uCowZ_tXcss 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ih6fqo1hxA
https://www.youtube.com/watch?v=6Ih6fqo1hxA
https://www.youtube.com/watch?v=be9il0P1jRk
https://www.youtube.com/watch?v=be9il0P1jRk
https://www.youtube.com/watch?v=Ow7045zvRg4
https://www.youtube.com/watch?v=Ow7045zvRg4
https://www.youtube.com/watch?v=VrqciuvQDxU
https://www.youtube.com/watch?v=VrqciuvQDxU
https://www.youtube.com/watch?v=nY-SUW8o18s
https://www.youtube.com/watch?v=nY-SUW8o18s
https://www.youtube.com/watch?v=uCowZ_tXcss
https://www.youtube.com/watch?v=uCowZ_tXcss


 

สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

15 6 – 10 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี ๗ ทัศนศิลปของไทยในแตละยุค

สมัย 

- ผลงานทัศนศิลปสมัยอยุธยา 

- ผลงานทัศนศิลปสมัยรัตนโกสินทร 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=iQXRokoPqVY , 
https://www.youtube.com/
watch?v=vkCLwweVHbM 

https://www.youtube.com/
watch?v=IMHKg4A3NLo , 
https://www.youtube.com/
watch?v=r-Fu-BUbLVs 

- 1.การเขาเรียน 

2.กิจกรรมเสริมความรู 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 
5 

 

16 13 – 17 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี ๘ วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป

ปจจุบัน 

- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลใน

งานทัศนศิลป 

- วัฒนธรรมท่ีสะทอนในงานทัศนศิลป

ปจจุบัน 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=3dekFSpjO8c 

- 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามทาย

ชั่วโมง 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

10 

 

17 20 – 24 

ก.ย. 64 

หนวยท่ี ๘ วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป

ปจจุบัน 

- แนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป 

Google meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=3dekFSpjO8c&t=1
85s 

- 1.การเขาเรียน 

2.แบบทดสอบออนไลน 

10 ขอ 

 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

 

18 27- 28 

ก.ย. 64 

ทบทวนความรูเตรียมสอบปลายภาค Google meet 

Skp online 

 

- - - 1.การเขาเรียน 

2.รวมตอบคําถามใน

คาบเรียน 

Line group 

วิชาทัศนศิลป 

2/8,วิชา

ทัศนศิลป 2/9 

-  

18 29 ก.ย. – 

1 ต.ค. 64 

 

สอบปลายภาค 20 
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สัปดาห

ท่ี 

วัน/เดือน/

ป 
เน้ือหาที่เรียน 

ชองทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ชองทางในการ

สงแบบฝกหัด/

ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กําหนดสง 

(ถาเปนชิน้งาน) online onair ondemand onhand 

19 4 – 6 

1 ต.ค. 64 
สอบปลายภาค 

 

                    รวมคะแนน 
100 

 

 

 

 


