
 
 
 

โรงเรียนยวุทูตศึกษาพัฒนา  เชียงใหม่ 

โครงการสอน วชิาดนตรี ชันประถมศึกษาปีที3 ภาคเรียนปีที 2  ปีการศึกษา 2564 

ครูผู้สอน นางสาวอจัฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์ 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เรือง กจิกรรม ประเมิน 

1 เครืองดนตรีลมไม้ ขลุ่ยริคอเดอร์  ประวัติ

และความเป็นมา 

รู้จักขลุ่ยรีคอเดอร์ 

วิธีการไล่โน้ต 

วิธีการรักษา 

 

1 ทักษะการสังเกต 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

 

2 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเล่นเครืองดนตรี 

ขลุ่ยรีคอเดอร์ 

การอ่านโน้ตรีคอเดอร์ 

ฝึกทกัษะการไล่นิวพร้อม

การอ่านโน้ต 

1 ทักษะการสังเกต 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

3 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเริม ต้น 

เป่าขลุ่ยรีคอเดอร์ ด้วย

เพลงสันๆ 

ปฏบัิติ เป่า   เปลียนนิว   

อ่านโน้ต ในเพลง  ABC 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการเป่า 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

4 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเริม ต้นเป่า 

ขลุ่ยรีคอเดอร์ ด้วย

เพลงสันๆ 

ปฏบัิติ เป่า   เปลียนนิว   

อ่านโน้ต ในเพลง  Mary 

had a little lamb 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการเป่า 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

5 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ การเริม ต้นเป่า 

ขลุ่ยรีคอเดอร์ ด้วย

เพลงสันๆ 

ปฏบัิติ เป่า   เปลียนนิว   

อ่านโน้ต ในเพลง  แมงมุม 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการเป่า 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

6 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ 

 

การเริมต้น เป่าเพลงที

ยาวกว่าเดมิ 

เขยีน และ อ่านโน้ตเพลง

กราวกฬีา 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะ นิว และ เป่า 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

7 การใช้เครืองมือ ขลุ่ยรีคอเดอร์ 

 

การเริมต้น เป่าเพลงที

ยาวกว่าเดมิ 

เขยีน และ อ่านโน้ตเพลง

กราวกฬีา พร้อมทัง ไล่นิวรี

คอเดอร์ตามทํานองเพลง 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะ นิว และ เป่า 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

  



สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู้ เรือง กจิกรรม ประเมิน 

8 ร้องเพลงเคลือนไหว  

สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์

เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเป็นกลุ่ม แสดง

อารมณ์ต่างๆสอดคล้องกบั

เพลง 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการร้อง 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

9 ร้องเพลงเคลือนไหว  

สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์

เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเดียว แสดง

อารมณ์ต่างๆสอดคล้องกบั

เพลง 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการร้อง 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

10 ร้องเพลงเคลือนไหว  

สอดคล้องกับการแสดงอารมณ์

เพลง 

การขับร้อง ร้องเพลงเป็นกลุ่ม  ร้อง

เพลงเดยีว สอดคล้องกบั

เทศกาลแสดงอารมณ์ต่างๆ

สอดคล้องกบัเพลง 

1 ทักษะการใช้

อวัยวะในการร้อง 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

11 ความรู้เรืองเครืองดนตรี ดนตรีไทย วาดภาพเครืองดนตรี พร้อม

จําชือ  ให้ความรู้เรือง

ประเภทของเครืองดนตรี

ไทย    โดยสังเขป 

1 ทักษะการจ

ลักษณะเครืองดนตรี   

พูด อ่าน เขยีน 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

12 ความรู้เรืองเครืองดนตรี ดนตรีสากล วาดภาพเครืองดนตรี พร้อม

จําชือ  ให้ความรู้เรือง

ประเภทของเครืองดนตรี

สากล   โดยสังเขป 

1 ทักษะการจํา

ลักษณะเครืองดนตรี 

 พูด อ่าน เขียน 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

13 ดนตรีพืนบ้าน ดนตรีสีภาค รู้จักประเภทของดนตรี

พืนบ้าน  แยกแยะดนตรีใน

ภาคต่างๆ ได้พอสังเขป 

1 ทักษะการจําเครือง

ดนตรี แต่ละภาค 

 พูด อ่าน เขียน 

2 แบบฝึกหัด 

3 งานกลุ่ม งานเดียว 

14 ทบทวน ในการเรียนการสอนที

ผ่านมาทังหมด 

ถามตอบ ร้องเพลง เล่น เกม - 

15 ทบทวน ในบทเรียนทีนักเรียน

สนใจเป็นพิเศษ 

ถามตอบ ร้องเพลง เล่น เกม - 

  

 

 

 

 



 
 


