
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาทศันศิลป์ รหสัวิชา ศ23101 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3/6-3/9 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สปัดาห ์
รวม 40 ชัว่โมง   1.0  หน่วยกิต 

 
 

 
 

นางสาววจี  รจนศิลปี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจดัการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาทศันศิลป์ (ศ23101) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3/6-3/9 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

สปัดาห์
ท่ี 

วนั/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 25 – 28 
ต.ค. 65 

บรูณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 online    1. เขา้ร่วมกจิกรรม 
- 

2 30 ต.ค. – 
4 พ.ย. 65 

1.ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ 
2.การวิเคราะห์ทัศธาตุและ
การออกแบบในส่ิงแวดล้อม 
3.การวิเคราะห์ทัศธาตุและ
การออกแบบในงาน
ทัศนศิลปห์น่วยที ่1 ความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกบัทศันศลิป์ 

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

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝึกหัด 

- 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

1.ศิลปินทศันศิลป์สาขาจิต
กรรม 
2.วิเคราะห ์เทคนิคการสรา้ง
ผลงาน 
3.แรงบนัดาลใจในการสรา้ง
ผลงาน 
 

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

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.แบบฝึกหดั 20 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

1.ศิลปินทศันศิลป์สาขา
ประติมากรรม 
2.วิเคราะห ์เทคนิคการสรา้ง
ผลงาน 
3.แรงบนัดาลใจในการสรา้ง
ผลงาน 
 

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

1. การเขา้เรยีน 
2. ตัง้ค าถามคนละ 
 พรอ้มค าตอบ 

- 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

1.ศิลปินทศันศิลป์สาขาส่ือผสม 
2.วิเคราะห ์เทคนิคการสรา้ง
ผลงาน 
3.แรงบนัดาลใจในการสรา้ง
ผลงาน 
 
 
1.ทศันศิลป์กบัชีวิตประจ าวนั 
 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=XN1iZZKhl7g 
https://www.youtube.com/watch
?v=WlSxUXJa5z0 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=ts-dbrPIjJY
https://www.youtube.com/watch?v=XN1iZZKhl7g
https://www.youtube.com/watch?v=XN1iZZKhl7g
https://www.youtube.com/watch?v=WlSxUXJa5z0
https://www.youtube.com/watch?v=WlSxUXJa5z0


สปัดาห์
ท่ี 

วนั/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

6 28 พ.ย 65 
–  

2 ธ.ค. 65 

1.ศิลปินทศันศิลป์กบัการ
ประกอบอาชีพ 
 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=t-x7e6FbuCU 

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
3.ช้ินงาน 

- 

7 5 – 9 
ธ.ค. 65 

(จ. 5 ธ.ค. 
วันหยุด) 

1.นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์
2.ครูสอนศิลปะ 
3.ศิลปินอิสระ 
4.ช่างศิลป์ 
5.ผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์ าดว้ยมือ 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=t-x7e6FbuCU 
 

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

- 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

(จ. 12 ธ.ค. 
วันหยุด) 

1.การสรา้งสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์แบบส่ือผสม 
 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=Md-3anz6LsY 
 

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 20 

9 19 – 23 
ธ.ค. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

สัปดาห์การวัด
และประเมินผล
กลางภาคเรียนที่ 
2/2565 

20 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

1.การสรา้งสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์แบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ

 onsite  
  onhand  
  ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=Md-3anz6LsY 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง - 

11 2 – 6 
ม.ค. 66 

(จ. 2 ม.ค. 
วันหยุด) 

1.การสรา้งสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์เพ่ือส่ือความหมาย
และเหตกุารณ์ 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 
3. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง เกม
ภาพปรศินา 

- 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

1.การวิเคราะหผ์ลงาน
ทศันศิลป์ 
 
 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=VrqciuvQDxU 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 
3. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง เกม
ภาพปรศินา 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=t-x7e6FbuCU
https://www.youtube.com/watch?v=t-x7e6FbuCU
https://www.youtube.com/watch?v=t-x7e6FbuCU
https://www.youtube.com/watch?v=t-x7e6FbuCU
https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY
https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY
https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY
https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY
https://www.youtube.com/watch?v=VrqciuvQDxU
https://www.youtube.com/watch?v=VrqciuvQDxU


สปัดาห์
ท่ี 

วนั/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

13 16 - 20 
ม.ค. 66 

(จ. 16 ม.ค. 
วันหยุด) 

1.รูปแบบของผลงานทศันศิลป์  onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=KhpSGRxXjgA 

1.เข้าเรียน 
2.ถามตอบความ
เข้าใจในเนื้อหา 20 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

1.การสรา้งสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์แนวจิตรกรรมไทย 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=KhpSGRxXjgA 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 
3. ใบงานเรื่อง
ทศันศลิป์ของชาติ
และทอ้งถิน่ 

- 

15 30 ม.ค. 66 
- 

3 ก.พ. 66 

1.การจดันิทรรศการของงาน
ทศันศิลป์ 
2.ความส าคญัของการจดังาน

ทศันศิลป์ 

 onsite  
  onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/yWAe72wvsMk 
https://youtu.be/3LTSgopheO8 
https://youtu.be/YRKcJEm8eTU 

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

  

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

1.ทศันศิลป์สะทอ้นคณุค่าทาง
วฒันธรรม 
2.ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัของ
วฒันธรรมไทย 

3.ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัของ

วฒันธรรมสากล 

 onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://youtu.be/fjcEIe3BqfA 
https://youtu.be/FM72Rb-XmZI 

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

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 
 

 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

(อ. 14 ก.พ. 
วันหยุด) 

1.ทศันศิลป์สะทอ้นคณุค่าทาง
วฒันธรรม 
2.ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัของ
วฒันธรรมไทย 

3.ความแตกต่างของงาน
ทศันศิลป์ในแต่ละยุคสมยัของ

วฒันธรรมสากล 

  onsite  
  onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch
?v=Md-3anz6LsY 

https://www.youtube.com/watch
?v=Md-3anz6LsY 

1. การเขา้เรยีน 
2. ร่วมตอบค าถาม
ทา้ยชัว่โมง 
 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
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https://youtu.be/YRKcJEm8eTU
https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
https://youtu.be/fjcEIe3BqfA
https://youtu.be/FM72Rb-XmZI
https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
https://www.youtube.com/watch?v=KhpSGRxXjgA
https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY
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https://www.youtube.com/watch?v=Md-3anz6LsY


สปัดาห์
ท่ี 

วนั/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

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

 
แบบทดสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2/2565 20 

18 
20 – 21 
ก.พ. 66 

คะแนนรวม  100 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20  
 
 

 

 

 
 
 


