สื่อและนวัตกรรม
ชื่อ (สื่อหรือนวัตกรรม) เพลงหนวยการวัดกอน
โดย (ชื่อ-นามสกุล) นางสาววชิราพร ภักคคุณพันธ
โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู(ศตวรรษที่ 21) ในหนวยการเรียนรู เรื่อง การวัด
วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ความสําคัญและความเปนมา (โดยสรุป)
ปจจุบัน ความตองการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเรียนที่เปนกลุม Generation Z มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ครูตองเขาใจสัง คม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เขาใจคนรุนใหม ไมวาจะเปน คน
สนใจ ของผูเรียน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ผูเรียนสามารถรับรูขอมูล ขาวสารตางๆไดอยางงายและรวดเร็ว
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนตองพัฒนาความรู
และทักษะตางๆเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ความรูความเขาใจในการเรียนนั้นยอมตองมีพื้นฐานจาก
การจํา การที่ ความคิดกับความจําเชื่อมโยงกันจะชวยใหผูเรียนมีความคิดเชื่อมโยงกวางขวาง คิดลึกซึ้ง ครูควร
ฝกนักเรียน ใหรูจักวิธีจํา ฝกทักษะการจําเพื่อใหมีทั้งความจําใชงานและความจําระยะยาวที่ดี เพลงเปนสื่อที่ดี
ประการหนึ่ง นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสาน เพลงยังชวยใหการจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนจําเปนตองนําความรูความจําในเนื้อหามาประยุกตใชและสรางความเขาใจในการเรียนรูตางๆไดอีกดวย
จากความจําเปนที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําหนวยการวัดตางๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จึงไดเลือกทํานองเพลงที่เปนที่รูจักในปจจุบัน มาปรับแตงสอดแทรกเนื้อหาในบทเรี
ยน เรื่อง หนวยการวัด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําหนวยการวัดที่สําคัญ ตางๆ และสรางใหเกิดความจํา
ระยะยาวที่ดีเพื่อใหผูเรียนไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป
วิธีการใชสื่อ/กิจกรรมประกอบ (ถามี)/เงื่อนไขการใช
1. ครูเชื่อมโยงความรูหนวยการวัดในชีวิตประจําวันวานักเรียน เคยใช หรือเคยพบเห็นหนวยการวัด
ตางๆอยางไรบาง
2.ครูเสนอวิธีการจําหนวยการวัด โดยใชสื่อเพลงหนวยการวัดกอน
3.ครูแบงกลุมนักเรียนใหฝกรองและใหแตละกลุมออกแบบMV ประกอบเพลงเพื่อทําคลิปวีดิโอสงเปน
การบาน
4.จากนั้นครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเปลี่ยนหนวยการวัด เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่เรียนจากเพลง
หนวยการวัดกอน มาเปลี่ยนหนวยตามที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง
เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชสื่อ/ผลการเรียนรู
1. ผลงานของนักเรียน
2. ใบกิจกรรม

นักเรียนสามารถรองเพลงหนวยการวัดและจดจําเนื้อหาในบทเรียนและสามารถนําความรูที่ไดมาปรับใช
ในการเปลี่ยนหนวยการวัดได
บทเรียนที่ไดรับ/ขอคนพบที่สําคัญ
1.นักเรียนมีความสุข เพลิดเพลิน กับการเรียนรูโดยมีเพลงเปนสื่อ และเพลงชวยดึงดูดความสนใจ ทําให
นักเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรมไดเปนอยางดี
2.สื่อการเรียนรูเพลงหนวยการวัดกอน เปนสื่อที่พัฒนาขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา เพื่อทบทวนและได
ทดสอบกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนยังจําจดเพลงหนวยการวัดได ซึ่งเปนสื่อ
นวัตกรรมที่ชวยใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทนและความจําระยะยาวไดเปนอยางดี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
หนวยการเรียนรูที่ 2 การวัด
ผูสอน นางสาววชิราพร ภักคคุณพันธ

แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ
วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน

รหัสวิชา ค22101
จํานวน 1 คาบ
เรื่อง หนวยการวัด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

1. สาระที่ 2 : การวัด
2. มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได
มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูคางๆ ทางคณิตศาสตร และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
1. เลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆเกี่ยวกับความยาว พื้นที่และปริมาตรไดอยางเหมาะสม
2. เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง
กับศาสตรอื่น ๆ ได
4. สาระสําคัญ
การวัดความยาว
การวัดความยาวเปนการบอกระยะของสิ่งที่ตองการทราบ ในการวัดควรใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่
ตองการวัด มีหนวยที่เขาใจงาย และเครื่องมือตองไดมาตรฐาน เครื่องมือสําหรับวัดความยาวที่มีหนวยมาตรฐาน
มีหลายชนิด เชน ไมบรรทัด ไมเมตร สายวัด ตลับเมตร เปนตน
หนวยในการวัดความยาวมีการใชอยางแพรหลาย หนวยที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก หนวยความยาวใน
ระบบเมตริก หนวยความยาวในระบบอังกฤษ และหนวยความยาวในมาตราไทย
5. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู : นักเรียนสามารถ
1. เปรียบเทียบหนวยการวัดในระบบเดียวกันและตางระบบได
2. จําหนวยการวัดที่สําคัญและเลือกใชหนวยการวัดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดได
ดานทักษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
1. นําความรูเรื่องหนวยของการวัดความยาวและการวัดความยาวไปใชในการแกปญหา
2. เชื่อมโยงความรูเรื่องการเปรียบเทียบหนวยการความยาวไปใชในชีวิตประจําวันได
ดานคุณลักษณะ : นักเรียน
1. มีความรับผิดชอบ

2. มีความกระตือรือรนและใหความสนใจในกิจกรรมหนาชั้นเรียน
6. สาระการเรียนรู
ความเปนมาของการวัด
ในสมัยโบราณ บรรพบุรุษของเรายังไมมีเครื่องมือที่เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา พื้นที่
และปริมาตร การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยนั้นจึงอาศัยสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่
ทํากันเปนกิจวัตรเปนเครื่องมือในการบอกระยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร ซึ่งเปนการสื่อความหมายเกี่ยวกับ
การวัดที่ไดจากการสังเกตและการคาดคะเนอยางหยาบๆ ทําใหบางครั้งเกิดปญหาในการสื่อความหมายที่ไม
ตรงกัน
การสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัดไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตามยุคสมัย ทําใหเกิดหนวยการวัดและ
เครื่องมือที่ใชวัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายไดตรงกันมากขึ้น ตอมาหนวยการวัดและเครื่องมือที่ใชวัดไดพัฒนา
เรื่อยมาจนเปนมาตรฐานที่ใชกันอยูในทุกวันนี้
การวัดความยาว
การวัดความยาวเปนการบอกระยะของสิ่งที่ตองการทราบ ในการวัดควรใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่
ตองการวัด มีหนวยที่เขาใจงาย และเครื่องมือตองไดมาตรฐาน เครื่องมือสําหรับวัดความยาวที่มีหนวยมาตรฐาน
มีหลายชนิด เชน ไมบรรทัด ไมเมตร สายวัด ตลับเมตร เปนตน
หนวยในการวัดความยาวมีการใชอยางแพรหลาย หนวยที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก หนวยความยาวใน
ระบบเมตริก หนวยความยาวในระบบอังกฤษ และหนวยความยาวในมาตราไทย
หนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก
10 มิลลิเมตร เทากับ 1
เซนติเมตร
100 เซนติเมตร เทากับ 1
เมตร
1,000 เมตร
เทากับ 1
กิโลเมตร
หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
12 นิ้ว
เทากับ 1
ฟุต
3 ฟุต
เทากับ 1
หลา
1,760 หลา
เทากับ 1
ไมล
หนวยการวัดความยาวในมาตราไทย
12 นิ้ว
เทากับ 1
คืบ
2 คืบ
เทากับ 1
ศอก
4 ศอก
เทากับ 1
วา
20 วา
เทากับ 1
เสน
400 เสน
เทากับ 1
โยชน
(กําหนดการเทียบ 1 วา เทากับ 2 เมตร)
หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
1
นิ้ว
เทากับ 2.54 เซนติเมตร

1
1

หลา
ไมล

เทากับ
เทากับ

0.9144 เมตร
1.6093 กิโลเมตร
เพลงหนวยการวัด
ทํานอง เคากอน: (UrboyTJ)

อยากใหเธอชวยจํา จําหนวยการวัดกอน วา....
10 มิลลิเมตร ยาว 1 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร มันยาวแค 1 เมตร
1,000 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
*ก็พอจะเขาใจวามันเยอะแนนอน
ยาว 12 นิ้ว จํานะวา ฟุตเดียว (1 ฟุต)
ก็ไมเคยสงสัยวา 3 ฟุต แค หลาเดียว (1 หลา)
แตถาหากยังเหงา ใหทองวา 2 เมตร แค 1 วา
อยากใหเธอชวยจํา จําหนวยการวัดกอน วา....
1 งาน มี 100 ตารางวา
400 ตารางวา มีแค ไรเดียว (1 ไร)
หรือ 4 งาน ก็ไรเดียว (1 ไร) เหมือนกัน (*)

ตัวอยางที่ 1 จงเลือกใชหนวยการวัดที่เหมาะสมในการวัดแตละขอตอไปนี้
1. ปจจุบันตึกที่สูงที่สุดในโลกสูงประมาณ 828 เมตร
2. โทรทัศนขนาดของจอกวาง 50 นิ้ว
3. บานเด็กชายนฤพลอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร
4. เด็กชายประพนธสูง 160 เซนติเมตร
5. เด็กหญิงทานตะวันหนัก 65 กิโลกรัม
6. สระวายน้ํามีความกวาง 50 เมตร
การเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเดียวกันและตางระบบกัน
ตัวอยางที่ 2 เนตรนภาสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบวาเนตรนภาสูงกี่เมตร
วิธีทํา
เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เทากับ 1 เมตร
ดังนั้น แกวสูง 160 เซนติเมตร คิดเปน
ตัวอยางที่ 3
วิธีทํา

160
= 1.60
100

เมตร #

ความกวางของรั้วบานเปน 1.05 กิโลเมตร ความกวางของรั้วบานคิดเปนกี่เมตร
เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เทากับ 1,000 เมตร
รั้วบานกวาง 1.05 กิโลเมตร
ดังนั้น รั้วบานกวาง 1.05 × 1,000 = 1,050 เมตร #

ตัวอยางที่ 4
วิธีทํา

ตัวอยางที่ 5
วิธีทํา

เชือกยาว 9 หลา คิดเปนกี่นิ้ว
เนื่องจาก 1 หลา เทากับ 3 ฟุต
เชือก 9 หลา คิดเปน 9 × 3 = 27 ฟุต
เนื่องจาก 1 ฟุต เทากับ 12 นิ้ว
ดังนั้น เชือก 27 ฟุต คิดเปน 27 × 12 = 324 นิว้ #
เรือลําหนึ่งยาว 2.5 วา เรือลํานี้ยาวกี่เมตร
เนื่องจาก 1 วา เทากับ 2 เมตร
ดังนั้น เรือยาว 2.5 วา คิดเปน 2.5 × 2 = 5 เมตร #

7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูและนักเรียนรวมกัน สนทนาเกี่ ยวกับ ความเปน มาของการวัด ตั้ง แต สมัย โบราณที่ ยั ง ไม มี
เครื่องมือวัดที่มาตรฐานในการวัดพรอมยกตัวอยางการสื่อความหมายเกี่ยวกับการวัด เชน การ
สื่อความหมายเกี่ยวกับระยะทาง การสื่อความหมายเกี่ยวกับเวลา และการสื่อความหมาย
เกี่ยวกับปริมาณอื่นๆ
2. ครูนําอภิปรายเพื่อนําเขาสูบทเรียน โดยครูกลาวถึงการวัดในสมัยโบราณเปนการการวัดที่ได
จากการสังเกตและการคาดคะเนอยางหยาบๆเทานั้น ในปจจุบันมีการพัฒนาหนวยการวัดและ
เครื่องมือที่ใชวัดมาเรื่อยๆจนเปนมาตรฐานสากล ซึ่งเราจะไดเรียนรูในคาบเรียนนี้
ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหนวยการวัดความยาวตามมาตราไทยโบราณ ที่ใช
อวัยวะในรางกายเปนเกณฑอางอิง เชน นิ้ว คืบ ศอก วา เปนตน
2. ครูใหนักเรียนบอกหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทยที่
นักเรียนเคยรูจัก และยกตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนตัวอยางการเลือกใชหนวยการวัดที่เหมาะสมใน
ประกอบ
3. ครูชี้แนะใหนักเรียนเห็นวาหนวยการวัดที่ใชในปจจุบันมีมากหมาย ควรเลือกใชใหเหมาะสม
และตองมีการเปลี่ยนหนวยการวัดและเปรียบเทียบความยาวทั้งในระบบเดียวกันและตางระบบ
ดังนั้นนักเรียนตองหาวิธีการที่จะชวยในการจดจําหนวยการวัดตางๆ ซึ่งวิธีการหนวยที่ครู
นําเสนอในคาบนี้ เพลงหนวยการวัด
4. ครูและรวมกันรองเพลงหนวยการวัด จากนั้นแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพื่อใหนักเรียนฝกรอง
และรางเรื่องราวที่จะสรางสรรค MV ประกอบเพลง
5. ครูเชื่อมโยงใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการจําหนวยการวัด โดยยกตัวอยางที่ 2 ถึง
ตัวอยางที่ 5 ที่แสดงการเปลี่ยนหนวยการวัดและชี้ใหนักเรียนเห็นวาในการเปลี่ยนหนวยจะตอง
ทราบขอมูลและความสัมพันธของหนวยการวัดกอนเพื่อนําขอมูลมาเทียบสัดสวนกัน

ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนหนวยการวัดความยาวและเพลงหนวยการวัดกอนที่ไดเรียนมา
ทั้งหมดในคาบ
2. ครูมอบหมายงานใหแตละกลุมสรางสรรคMVประกอบเพลงหนวยการวัด และสงหลังจากจบ
บทเรียน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู คณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. สื่อเพลงหนวยการวัด
9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล
วิธีวัด
เครื่องมือวัด เกณฑการวัดและประเมินผล
ดานความรู : นักเรียนสามารถ
1.เปรียบเทียบหนวยการวัดในระบบเดียวกัน
การตอบ
แบบฝกหัด ทําแบบฝกหัดไดถูกตองเกิน
และตางระบบได
คําถาม
80% ของแบบฝกหัดทั้งหมด
2.จําหนวยการวัดที่สําคัญและเลือกใชหนวย
การตอบ
แบบฝกหัด ตอบคําถามถูกตองทั้งหมด
การวัดที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัดได
คําถาม
และรองเพลงหนวยการวัดได
การรอง
เพลง
ดานทักษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ
การตอบ แบบฝกหัด
ทําแบบฝกหัดไดถูกตองเกิน
1.นําความรูเรื่องหนวยของการวัดความยาวและ คําถาม
80% ของแบบฝกหัดทั้งหมด
การวัดความยาวไปใชในการแกปญหา
2.เชื่อมโยงความรูเรื่องการเปรียบเทียบ
การตอบ การสังเกต/
ตอบคําถามไดถูกตองเกิน
หนวยการความยาวไปใชในชีวิตประจําวันได
คําถาม แบบฝกหัด
80%ของแบบฝกหัดทั้งหมด
ดานคุณลักษณะ : นักเรียน
การเขาชั้น การสังเกต
นักเรียนทุกคนมีความ
1.มีความรับผิดชอบ
เรียน
รับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2.มีความกระตือรือรนและใหความสนใจใน
การตอบ การสังเกต
ตอบคําถามหรือซักถามครู
กิจกรรมหนาชั้นเรียน
คําถาม
รองเพลงหนวยการวัดได
การรอง
เพลง

