
การจดัหน่วยการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์           ชั 7นประถมศึกษาปีที> + 
หน่วยการเรียนรู้ เรื.อง การวดัความยาว และการชั .ง         เวลา ;< คาบ 
 
สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัชี7วดัชั 7นปี 

มาตรฐาน ตวัชี7วดั 
มาตรฐาน ค @.; เขา้ใจพืGนฐานเกี.ยวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาด

ของสิ.งที.ตอ้งการวดั 
 
 
 
มาตรฐาน ค @.@  แกปั้ญหาเกี.ยวกบัการวดั 

;. บอกความยาวเป็นเมตร เซนตเิมตร และมลิลเิมตร เลอืกเครื.องวดัที.
เหมาะสม และเปรยีบเทยีบความยาว 

@. บอกนํGาหนกัเป็นกโิลกรมั กรมั และขดี เลอืกเครื.องชั .งที.เหมาะสมและ
เปรยีบเทยีบนํGาหนกั 

 
;. แกปั้ญหาเกี.ยวกบัการวดัความยาว และการชั .ง 

 

แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

1. - การวดัความยาว (เมตร 
เซนตเิมตร มลิลเิมตร) 
 

- การวดัความยาว ความสงู และระยะทางมี
หน่วยการวดัที.แตกต่างกนัตามสิ.งของหรอื
ระยะทางที.วดั ควรจะใชห้น่วยวดัที.เป็น
มาตรฐาน โดยทั .วไปหน่วยที.ใชใ้นการวดัใน
ปัจจบุนัคอื มลิลเิมตร เซนตเิมตร และเมตร 
 

ขั Gนนํา 
;. นํานกัเรยีนทาํไมบ้รรทดักระดาษของตวัเอง 
@. เกม “คบื ศอก กา้ว”  
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ 
ใหว้ดัสิ.งของและระยะทางดว้ยอวยัวะรา่งกาย
ของนกัเรยีน 
ขั Gนสอน 

1 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

3. สอนการวดัโดยการใชภ้าพไมบ้รรทดัขนาด
ใหญ่ใหเ้หน็หน่วยที.ชดัเจน บอกหน่วยการวดั 
เมตร ซม. มม. 
_. เกม “วดัเป๊ะ” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ 
ใหน้กัเรยีนวดัความยาวของเชอืกหรอืรบิบิGน
แลว้เขยีนคาํตอบ 
5. สอนการวดัโดยใชไ้มเ้มตร หน่วยการวดั 
b.สอนการวดัโดยใชส้ายวดั สาํหรบัวดัสิ.งของ
ที.โคง้งอ 
ขั Gนสรปุ 
-ทาํแบบฝึกหดั 

2. - การเลอืกเครื.องมอืวดัความยาวที.
เหมาะสม (ไมเ้มตร ไมบ้รรทดั สาย
วดัตวั สายวดัชนิดตลบั) 

- การวดัความยาว ความสงู และระยะทาง 
ควรเลอืกเครื.องมอืสาํหรบัวดัความยาวที.เป็น
มาตรฐานและเหมาะสมกบัสิ.งที.ตอ้งการจะวดั 
และใชห้น่วยวดัความยาวที.เป็นมาตรฐาน 

ขั Gนนํา 
;. เกม “ทายสอิะไรเอ่ย” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่  
ใชร้ปูภาพเครื.องมอืการวดัต่างๆมาใหน้กัเรยีน
ทายวา่เป็นเครื.องมอือะไร 
ขั Gนสอน 
@. เกม “ใครวดัใคร”  
ใหน้กัเรยีนเลอืกบตัรคาํที.ครตูดิบนกระดาน
เป็นคูว่า่เครื.องมอืชิGนไหนใชว้ดัสิ.งของอะไร 

 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

+. เกม “จบัคู ่หน่วยวดั” 
ใหน้กัเรยีนจบัคูบ่ตัรคาํ ของที.จะวดั หน่วยวดั
และอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัสิ.งของที.จะวดั 
ขั Gนสรปุ 
_. ทาํแบบฝึกหดั 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการวดั - หน่วยความยาว มลิลเิมตร เซนตเิมตร และ
เมตรนั Gนมมีคีวามสมัพนัธก์นั  
;< มลิลเิมตร  เทา่กบั ; เซนตเิมตร 
;<< เซนตเิมตร  เทา่กบั ; เมตร จาก
ความสมัพนัธข์องหน่วยวดัความยาวทั Gงสาม 
สามารถที.จะเปลี.ยนหน่วยวดัความยาวจาก
หน่วยเลก็เป็นหน่วยใหญ่ได ้

ขั Gนนํา 
;.ทบทวนความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการวดั 
โดยนําบตัรคาํมาตดิ 
ขั Gนสอน 
@. เกม “ใครคูใ่คร” 
ใหน้กัเรยีนหอ้ยบตัรคาํที.บอกหน่วยการวดั
ความยาวที.แตกต่างกนั แลว้จบัคูห่าเพื.อนที.มี
หน่วยความยาวที.สมัพนัธก์นั เลน่ทลีะ \ คู ่ 
+. เกม “คดิ วิ.ง แตะ” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ 
ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่เขา้แถวตอนเรยีงหนึ.ง 
ครจูะตดิบตัรคาํบอกความยาวไวบ้นกระดาน
จากนั Gนครจูะบอกหน่วยความยาวใหน้กัเรยีน
หวัแถวแต่ละกลุม่วิ.งไปแตะมอืที.บตัรคาํที.มี
หน่วยความยาวสมัพนัธก์นั 
ขั Gนสรปุ 

1 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

_. ทาํแบบฝึก 
4. การเปรยีบเทยีบ และคาดคะเน

ความยาว ความสงู และระยะทาง 
- การเปรยีบเทยีบความยาว ความสงู หรอื
ระยะทางที.อยูใ่นหน่วยเดยีวกนัหรอืหน่วย
ต่างกนัเป็นการบอกความมากกวา่น้อยกวา่
หรอืเทา่กนัของความยาว ความสงู หรอื
ระยะทางที.วดัได ้
- การคาดคะเนความยาว ความสงู หรอื
ระยะทางเป็นการบอกความยาว ความสงู หรอื
ระยะทางใหไ้ดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิโดยไมใ่ช้
เครื.องวดั 

ขั Gนนํา 
;.เกม “วดัดวง” 
แบง่นกัเรยีนเป็น b กลุม่ 
ใหเ้ลน่ครั Gงละ @ กลุม่สง่ตวัแทนออกมาหยบิ
เชอืกหรอืรบิบิGน ครจูะตั Gงกตกิาวา่ครั GงนีGใคร
หยบิสายยาวกวา่หรอืสั Gนกวา่ชนะ 
ขั Gนสอน 
2. กาํหนดสิ.งของใหน้กัเรยีนวดัเป็นกลุม่ๆแลว้
เขยีนลงกระดานคาํตอบของตวัเอง 
+.เกม “มากกวา่ น้อยกวา่” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ 
ครเูขยีนความยาวบนกระดาน ใหน้กัเรยีนแต่
ละกลุม่เลอืกหยบิบตัรเครื.องหมายมากกวา่
น้อยกวา่ออกมาตดิเปรยีบเทยีบความยาวให้
ถกูตอ้ง 
\.ครลูากจุดไวบ้นกระดาน \ ซม. ;< ซม. ; 
เมตร แลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่เอาสิ.งของที.ครู
เตรยีมใหม้าวดัเปรยีบเทยีบกบัเสน้ที.ครลูากไว้
แลว้ใหนํ้ามาคาดคะเนความยาวจรงิวา่เทา่ไร 
b. เกม “รอ่นจรวด” 

1 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

ใหน้กัเรยีนพบัจรวดแลว้รอ่นคาดคะเน
ระยะทางของจรวดวา่ประมานเทา่ไรวดัจรงิ
เทา่ไร 
j.ทาํแบบฝึกหดั 

5. โจทยปั์ญหาเกี.ยวกบัความยาว 
(บวก ลบ) 

- การแกโ้จทยปั์ญหาเกี.ยวกบัความยาว ความ
สงู และระยะทาง ตอ้งเปลี.ยนหน่วยใหเ้ป็น
หน่วยเดยีวกนั แลว้นําจาํนวนในหน่วย
เดยีวกนัมาบวกหรอืลบกนั 

ขั Gนนํา 
;.ทบทวนหน่วยการวดัความยาว 
@.ทบทวนการเปรยีบเทยีบของ @ สิ.งโดยการ
เลน่เกม “แขง่กนัวดั” แบง่นกัเรยีนออกเป็น \ 
กลุม่ ใหน้กัเรยีนวดัสิ.งของที.กาํหนดให ้ 
ขั Gนสอน 
+.ตดิโจทยปั์ญหา ; โจทย ์บวก ลบ บน
กระดาน ใหน้กัเรยีนอ่านโจทย ์และชว่ยกนั
วเิคราะหโ์จทยปั์ญหาวา่ถามอะไรบา้ง 
_.เกม “เรยีงใหถ้กู” 
นําบตัรคาํที.เป็นโจทยปั์ญหา แบ่งเป็นทอ่นๆ  
แลว้แปะไวบ้นกระดาน ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่
สง่ตวัแทนออกมาเรยีงประโยคใหถ้กูตอ้ง 
จากนั Gนใหน้กัเรยีนชว่ยกนัวเิคราะหโ์จทย์
ปัญหา และหาคาํตอบ 
ขั Gนสรปุ 
\.สรปุวธิกีารวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา 

1 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

b.ทาํแบบฝึกหดั 
6. 

 
การชั .งและการบอกนํG าหนักเป็น
กโิลกรมั กรมัและขดี 

- การชั .งและการอ่านนํGาหนกัจากเครื.องชั .งเป็น
กโิลกรมั เป็นการฝึกอ่านจาํนวนเลขที.ปรากฏ
บนหน้าปัดเครื.องชั .งที.เป็นกโิลกรมั ที.นิยมใช้
ในปัจจุบนัและพบบ่อยในชวีติประจาํวนั การ
เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจจะสามารถนําไปปรบั
ใชใ้นชวีติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งด ี

ขั Gนนํา 
;.เกม “ทายสอิะไรเอ่ย” 
เปิดตวัเลขทายภาพปรศินา ซึ.งเป็นรปูเครื.อง
ชั .งสปรงิ 
@.นําเครื.องชั .งสปรงิของจรงิมาใหน้กัเรยีนดู
แลว้ถามนกัเรยีนวา่สว่นประกอบของเครื.องชั .ง
อะไรบา้ง อธบิายนกัเรยีน 
ขั Gนสอน 
+.สอนวธิกีารชั .งวา่ก่อนการชั .งนั Gนจะตอ้งทาํ
อยา่งไรบา้ง 
_.สอนอ่านนํGาหนกั เกม”แขง่กนัชั .ง”  
แบง่กลุม่นกัเรยีนเป็น \ กลุม่ โดยการให้
แขง่ขนักนัออกมาชั .งของที.ครบกโิลและมเีศษ
เป็นขดีที.ครเูตรยีมไวแ้ลว้ใหเ้ขยีนคาํตอบบน
กระดานของกลุม่ อธบิายการอ่านนํGาหนกั โดย
การเอาภาพตาชั .งที.มนํีGาหนกัต่างๆมาถามเพิ.ม 
สรปุ 
5.เกม”หมนุ เขม็ ชั .ง” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ ครมูภีาพตาชั .งที.มี
เขม็นํGาหนกัซึ.งหมนุได ้ใหน้กัเรยีนมายนืแถว

 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

เรยีงหนึ.งเป็นกลุม่ แลว้ครจูะบอกนํGาหนกัให้
นกัเรยีนมาหมนุเขม็ใหถ้กูตอ้ง 
b.ทาํแบบฝึกหดั 

7. การเลือกเครื.องชั .งและหน่วยการ
ชั .งที.เหมาะสม  
 

-การชั .งนํGาหนกัควรเลอืกเครื.องชั .งใหเ้หมาะสม
กบัสิ.งที.ตอ้งการจะชั .ง และตอ้งชั .งใหถ้กูวธิ ี

ข ั Gนนํา 
;.เกม “ทายสอิะไรเอ่ย” 
เปิดตวัเลขทายภาพปรศินา ซึ.งเป็นรปูเครื.อง
ชั .งต่างๆ 
ขั Gนสอน 
@.เกม “จบัคู ่ตาชั .ง” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \กลุม่ 
ครตูดิภาพตาชั .งต่างๆบนกระดาน จากนั Gนให้
นกัเรยีนแต่ละกลุม่ ออกมาทลีะ ; คนหยบิ
ภามสิ.งของที.จะชั .งในกลอ่งออกไปแปะใหต้รง
กบัตาชั .งที.เหมาะสม 
+.เกม “ฉนัชั .งใคร” 
เลอืกนกัเรยีนมา \ คน เอาบตัรภาพเครื.องชั .ง
มาหอ้ยคอแลว้ใหย้นืแถวหน้ากระดาน จากนั Gน
ใหน้กัเรยีนที.เหลอืหยบิภาพของที.จะชั .งใน
กลอ่งมาแลว้ไปยนืที.ตาชั .งที.เหมาะสมกบัของที.
ตวัเองม ี
_.เกม “ชั .งหน่วยไหน” 

1 



แผน
ที> 

ตวัชี7วดั/  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

นกัเรยีนแบ่งกลุม่ \ กลุม่ 
ครจูะมบีตัรคาํหน่วยการชั .งใหน้กัเรยีนทุกกลุม่ 
แลว้ครจูะถามวา่ของสิ.งนีGใชห้น่วยไหนในการ
ชั .งถงึจะเหมาะสม แลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัยก
คาํตอบของกลุม่ขึGนมา 
ขั Gนสรปุ 
\.ทาํแบบฝึกหดั 

8. ความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยการชั .ง - หน่วยการชั .ง กโิลกรมั กรมั และขดี นั Gนมี
ความสมัพนัธก์นั 
; กโิลกรมั   เทา่กบั  ;< ขดี 
; ขดี          เทา่กบั  ;<< กรมั 
; กโิลกรมั   เทา่กบั  ;,<<< กรมั 
ความสมัพนัธข์องหน่วยการชั .งทั Gงสาม 
สามารถที.จะเปลี.ยนหน่วยการชั .งได ้

-ขั Gนนํา 
;.ทบทวนหน่วยการชั .งวา่มอีะไรบา้ง เคย
สงัเกตไหมวา่แต่ละหน่วยมคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งไร อธบิายเฉลย 
ขั Gนสอน 
@.เกม “คูส่มัพนัธ”์ 
แบง่นกัเรยีนออกเป็น b กลุม่ 
ใหน้กัเรยีนจบัคูเ่ลน่กนัทลีะ @ กลุม่ ครเูตรยีม
บตัรคาํแปะไวบ้นกระดานจากนั Gนใหน้กัเรยีน @ 
คนของแต่ละกลุม่ไปเอาบตัรคาํที.กองไวบ้นพืGน
แลว้นําเอามาแปะใหถ้กูตอ้ง 
+.เกม “หน่วยต่าง คา่เทา่” 
แบง่กลุม่นกัเรยีน \ กลุม่ 
ครจูะเขยีนนํGาหนกัชั .งไวแ้ลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละ
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กลุม่สง่ตวัแทนออกมาใสบ่ตัรหน่วยที.ถกูตอ้ง
เทา่กนักบันํGาหนกัที.ครเูขยีนไวเ้ลน่พรอ้มกนั
ทุกกลุม่ 
ขั Gนสรปุ 
_.ทาํแบบฝึกหดั 

9. การเปรยีบเทยีบนํGาหนกั การ
คาดคะเนนํGาหนกัและเปรยีบเทยีบ
นํGาหนกัที.คาดคะเน 

- การเปรยีบเทยีบนํGาหนกัที.อยูใ่นหน่วย
เดยีวกนัหรอืหน่วยต่างกนั เป็นการบอกความ
มากวา่ น้อยกวา่ หรอืเทา่กนัของนํGาหนกั 
- การคาดคะเนนํGาหนกัของสิ.งต่างๆเป็นการ
บอกนํGาหนกัใหไ้ดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิโดย
ไมใ่ชเ้ครื.องชั .ง 

ขั Gนนํา 
;.ทบทวนหน่วยการวดัวา่มอีะไร เปรยีบเทยีบ
นํGาหนกัในหน่วยเดยีวกนั 
ขั Gนสอน 
@.เกม “ของลวงตา” 
ใหน้กัเรยีนดสูิ.งของ ฟองนํGา กอ้นโฟม ลกูบอล 
แมเ่หลก็ ไม ้มาใหน้กัเรยีนไดล้องจบัยกดแูลว้
บอกวา่อะไรหนกักวา่ เบากวา่ แลว้เฉลยดว้ย
การ เอาของมาผกูหนงัยางแลว้มาแขวนไว้
เพื.อใหน้กัเรยีนเหน็ภาพวา่อะไรหนกั อะไรเบา 
ใหน้กัเรยีนไดล้องคาดคะเนนํGาหนกัของสิ.งของ
นั Gนดว้ยวา่หนกัประมานเทา่ไร อธบิายนํGาหนกั
จากวสัดุดว้ย 
+. เกม “ตาชั .งทาํเอง” 
แบง่กลุม่นกัเรยีนอกเป็น \ กลุม่ 
ใหน้กัเรยีน @ กลุม่เอาของมาชั .งเปรยีบเทยีบ
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สาระสาํคญั หลกัฐานการเรียนรู ้ เวลา 
(คาบ) 

กนัวา่ใครหนกัเบากวา่กนัจากตาชั .งที.ทาํเอง 
จากของที.แต่ละกลุม่เอามาชั .งใหน้กัเรยีนเลน่
เกม “แขง่กนัคาด” คาดคะเนนํGาหนกัของแลว้
บนัทกึจากนั Gนนําไปชั .งจรงิวา่เทา่ไร แขง่กนัแต่
ละกลุม่วา่ใครคาดคะเนไดใ้กลเ้คยีงกวา่กนั 
ขั Gนสรปุ 
_.อธบิายวา่เปรยีบเทยีบและคาดคะเนเพื.อ
อะไร นําไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 
\.ทาํแบบฝึกหดั 

10. โจทยปั์ญหาการบวกลบเกี.ยวกบั
นํGาหนกั 

- การแกโ้จทยปั์ญหาเกี.ยวกบัการชั .ง ตอ้ง
เปลี.ยนหน่วยใหเ้ป็นหน่วยเดยีวกนั แลว้นํา
จาํนวนในหน่วยเดยีวกนัมาบวกหรอืลบกนั 

ขั Gนนํา 
;.ทบทวนหน่วยการชั .งที.เป็นโจทยปั์ญหาใน
หน่วยเดยีวกนั 
ขั Gนสอน 
@.ตดิโจทยปั์ญหา ; โจทย ์บวก ลบ การชั .งบน
กระดาน ใหน้กัเรยีนอ่านโจทย ์และชว่ยกนั
วเิคราะหโ์จทยปั์ญหาวา่ถามอะไรบา้ง 
+.เกม “เรยีงใหถ้กู” 
นําบตัรคาํที.เป็นโจทยปั์ญหา แบ่งเป็นทอ่นๆ  
แลว้แปะไวบ้นกระดาน ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่
สง่ตวัแทนออกมาเรยีงประโยคใหถ้กูตอ้ง 
จากนั Gนใหน้กัเรยีนชว่ยกนัวเิคราะหโ์จทย์
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ปัญหา และหาคาํตอบ 
4.อธบิายการบวก ลบ โจทยปั์ญหา ที.ม ี@ 
หน่วย แสดงวธิกีารทาํและวเิคราะหโ์จทย์
ปัญหา 
ขั Gนสรปุ 
\.สรปุวธิกีารวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา 
b.ทาํแบบฝึกหดั 

 


