
 

 

 

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา  เชียงใหม่ 

โครงการสอน วิชาดนตรี ช้ันประถมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ครูผู้สอน นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์ 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู ้ เร่ือง กิจกรรม ประเมิน 

1 การใช้เคร่ืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเล่นเคร่ืองดนตรี 
ขลุ่ยรีคอเดอร์ 

การอ่านโน้ตรีคอเดอร์ 
ฝึกทักษะการไล่น้ิวพร้อม
การอ่านโน้ต 

1 ทักษะการสังเกต 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

2 การใช้เคร่ืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเร่ิม ต้น 
เป่าขลุ่ยรีคอเดอร์ ด้วย
เพลงสั้นๆ 

ปฏิบัติ เป่า   เปลี่ยนนิ้ว   
อ่านโน้ต ในเพลง  ABC  
แมงมุม  หนูมาลี 

1 ทักษะการใช้
อวัยวะในการเป่า 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

3 การใช้เคร่ืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ 
 

การเร่ิมต้น เป่าเพลงท่ี
ยาวกว่าเดิม 

เขียน และ อ่านโน้ตเพลง
กราวกีฬา  กราวกีฬา 
พร้อมท้ัง ไล่น้ิวรีคอเดอร์
ตามท านองเพลง 

1 ทักษะการใช้
อวัยวะ นิ้ว และ เป่า 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

4 การใช้เคร่ืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ 
 

การเร่ิมต้น เป่าเพลงท่ี
ยาวกว่าเดิม 

เขียน และ อ่านโน้ตเพลง 
เพลงเลือกเอง สั้น ๆ เพลง
เด็กๆ หรือเพลงแต่งเอง 

1 ทักษะการใช้
ความคิด จินตนาการ
อวัยวะ นิ้ว และ เป่า 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

5 ทฤษฏีดนตรี โน้ตสากล ชื่อโน้ต ชื่อท านอง ชื่อ
จังหวะ ของดนตรีสากล 

1 ทักษะการใช้
ความจ า พูด อ่าน 
เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

6 ทฤษฏีดนตรี โน้ตไทย ชื่อโน้ต ชื่อท านอง ชื่อ
จังหวะ ของดนตรีไทย 

ความจ า พูด อ่าน 
เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

7 ทฤษฏีดนตรี ศัพท์ท่ีใช้ในทางดนตรี ศัพท์ท่ัวไปท่ีใช้เฉพาะทาง
ดนตรี 

ความจ า พูด อ่าน 
เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

  



สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู ้ เร่ือง กิจกรรม ประเมิน 

8 ร้องเพลงเคลื่อนไหว  
สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์
เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเป็นกลุ่ม แสดง
อารมณ์ต่างๆสอดคล้องกับ
เพลง 

1 ทักษะการใช้
อวัยวะในการร้อง 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

9 ร้องเพลงเคลื่อนไหว  
สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์
เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเดี่ยว แสดง
อารมณ์ต่างๆสอดคล้องกับ
เพลง 

1 ทักษะการใช้
อวัยวะในการร้อง 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

10 ร้องเพลงเคลื่อนไหว  
สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์
เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเป็นกลุ่ม  ร้อง
เพลงเดีย่ว สอดคล้องกับ
เทศกาลแสดงอารมณ์ต่างๆ
สอดคล้องกับเพลง 

1 ทักษะการใช้
อวัยวะในการร้อง 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

11 ความรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรี ดนตรีไทย วาดภาพเคร่ืองดนตรี พร้อม
จ าชื่อ  ให้ความรู้เร่ือง
ประเภทของเคร่ืองดนตรี
ไทย    โดยสังเขป 

1 ทักษะการจ
ลักษณะเคร่ืองดนตรี   
พูด อ่าน เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

12 ความรู้เร่ืองเคร่ืองดนตรี ดนตรีสากล วาดภาพเคร่ืองดนตรี พร้อม
จ าชื่อ  ให้ความรู้เร่ือง
ประเภทของเคร่ืองดนตรี
สากล   โดยสังเขป 

1 ทักษะการจ า
ลักษณะเคร่ืองดนตรี 
 พูด อ่าน เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

13 ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสี่ภาค รู้จักประเภทของดนตรี
พื้นบ้าน  แยกแยะดนตรีใน
ภาคต่างๆ ได้พอสังเขป 

1 ทักษะการจ าเคร่ือง
ดนตรี แต่ละภาค 
 พูด อ่าน เขียน 
2 แบบฝึกหัด 
3 งานกลุ่ม งานเดี่ยว 

14 ทบทวน ในการเรียนการสอนท่ี
ผ่านมาท้ังหมด 

ถามตอบ ร้องเพลง เล่น เกม - 

15 ทบทวน ในบทเรียนท่ีนักเรียน
สนใจเป็นพิเศษ 

ถามตอบ ร้องเพลง เล่น เกม - 

  

 

 
 

 



 

 


