แผนการจัดการเรียนรท้ ู ี่ 1
ร ูปเรขาคณิตสามมิติ
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE

กลมุ่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน ค 23101
โดย

นางบ ุณยาน ุช น ุชสาย

โรงเรียนเทศบาลวัดประท ุมคณาวาส (นิพทั ธ์หริณสูตร์)
สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คานา
แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอน MARCE โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ (Backward
Design) ที่ เน้ น นั ก เรี ย นเป็ น ศูน ย์ กลาง (child-centered) ตามหลั กการที่เน้น นั กเรีย นเป็น ส าคั ญ
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ทั้งเป็ น รายบุ คคลและรายกลุ่ม บทบาทของครู มีห น้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้ นักเรียนประสบ
ผลสาเร็จ โดยสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนสามารถ
เชื่ อมโยงความรู้ ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้อื่ น ๆ ได้ ในเชิ งบู รณาการด้ ว ยวิธี การที่ ห ลากหลาย เน้ น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี นาไปสู่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เล่มนี้ได้จัดทาตรงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 8 แผน
และแบบการประเมินผล ตรงตามเนื้อหาสาระของเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องพื้นผิวและปริมาตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
MARCE เพื่อให้ครูนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละแผนการเรียนรู้ยังมี
การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถที่สาคัญทาให้ทราบผลการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้ของนักเรียนได้
ทันที
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่มนี้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
รูปแบบการเรียนการสอน MARCE หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการจั ดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระอื่น ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป
นางบุณยานุช นุชสาย

ผังมโนทัศน์
พื้นที่ผิวและปริมาตร
ทรงกระบอก
พีระมิด

ปริซึม

ปริมาตร

กรวย

ร ูปเรขาคณิตสามมิติ
ทรงกลม

พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิว
ปริซึม

ทรงกระบอก

โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวนชั่วโมง 60 ชัว่ โมง
หน่วย ชื่อหน่วย
ที่ การเรียนรู้
1 พื้นที่ผวิ
และ
ปริมาตร

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
ค2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอก
ค 2.1 ม .3/2 ห าป ริ ม าต ร
ของปริ ซึ ม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม
ค2.1 ม.3/3 เปรี ย บเที ย บ
หน่ ว ยความจุ ห รื อ หน่ ว ย
ปริ ม าตรในระบบเดี ย วกั น
หรือ ต่ างระบบและเลื อกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค2.1 ม.3/4 ใช้การคาดคะเน
เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 2.2 ม .3/1 ใช้ ค ว า ม รู้
เกี่ ยวกั บ พื้ น ที่ พื้ น ที่ ผิ ว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
ค3.1ม.3/1 อธิบายลักษณะ
และสมบัติของปริซึมพีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม
ค 6.1 ม .3/1 ใช้ วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ม .3/2 ใ ช้ ค ว า ม รู้
ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม .3/3 ใ ห้ เห ตุ ผ ล
ประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา ค 23101
ภาคเรียนที่ 1

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
ปริซึ ม คื อ ทรงสามมิติ ที่มีฐานทั้งสอง 16
เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และ
ฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน
ทรงกระบอก คือ ทรงสามมิติที่มี ฐาน
เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่ใน
ระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดทรงสามมิติ
นี้ด้วยระนาบที่ขนานกันกับฐานแล้วจะได้
รอบตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับ
ฐานเสมอ
พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่ที่มีฐานเป็น
รู ป เหลี่ ย มใดๆ มี ย อดแหลมที่ ไ ม่ อ ยู่ บ น
ระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้า
เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันทีย่ อด
แหลมนั้น
กรวย คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูป
วงกลม มี ย อดแหลมที่ ไ ม่ อ ยู่ บ นระนาบ
เดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุด
ยอดและจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วน
ของเส้นตรง
ทรงกลม คือทรงสามมิติมีผิวโค้งเรียบ
และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่
จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม
จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรง
กลม
ปริมาตรของปริซึม ได้แก่ ความจุของ
ปริซึม ซึ่งหาได้จากผลคูณของพื้นที่หน้าตัด
กับความสูง
ปริ ม าตรของทรงกระบอก ได้ แ ก่
ความจุของทรงกระบอก ซึ่งหาได้ จากผล
คูณของพื้นที่ของรูปวงกลมกับความสูง
ปริมาตรของพีระมิด ได้แก่ ความจุของ
พีระมิด ซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณ
ของพื้นที่ฐานกับสูงตรง
สาระสาคัญ

หน่วย ชื่อหน่วย
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
ที่ การเรียนรู้
ใน ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร สื่ อ
ความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม .3/5 เชื่ อ ม โย ง
ความรู้ ต่ าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์
และน าความรู้ หลั ก การ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
ค 6.1 ม.3/6 มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์

สาระสาคัญ
ปริมาตรของกรวย ได้แก่ ความจุของ
กรวย ซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณ
ของพื้นที่ฐานกับส่วนสูงของกรวย
ปริม าตรของทรงกลม ได้ แก่ ความจุ
ของทรงกลม ซึ่งหาได้จากสองในสามของ
ปริม าตรของทรงกระบอกที่ มี รัศ มี ที่ ฐาน
เท่ ากั บ รั ศ มี ของทรงกลม และมี ค วามสู ง
เท่ ากั บ ความยาวของเส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลาง
ของทรงกลม
พื้นที่ผิวของปริซึม ได้แก่ ผลรวมของ
พื้นที่ผิวทุกด้านของปริซึมนั้น
พื้ น ที่ ผิ ว ของทรงกระบอก ได้ แ ก่
ผลรวมของพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานทั้งสอง
ของทรงกระบอกนั้น

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค2.1 ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ค2.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม
ค2.1 ม.3/3 เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วย
ปริ ม าตรในระบบเดี ย วกั น หรื อ ต่ า งระบบและ
เลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค2.1 ม.3/4 ใช้ ก ารคาดคะเนเกี่ ย วกั บ การวั ด ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค3.1ม.3/1 อธิบ ายลักษณะและสมบัติของปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
ค 6.1 ม.3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ม.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 3/4 ใช้ ภ าษ าและสั ญ ลั ก ษ ณ์ ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ค 6.1 ม.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และน าความรู้ หลั กการ กระบ วน การท าง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
ค 6.1 ม.3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้
2. ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้
ได้
3. บอกสูตรการหาปริมาตรของปริซึมได้
4. หาปริมาตรของปริซึม และนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5. เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตร
ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ
6. บอกสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้
7. หาปริมาตรของทรงกระบอก และนาความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
8. บอกสูตรในการหาปริมาตรของพีระมิดได้
9. หาปริมาตรของพีระมิดและนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
10. บอกสูตรในการหาปริมาตรของกรวยได้
11. หาปริมาตรของกรวยและนาความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
12. บอกสูตรในการหาปริมาตรของทรงกลมได้
13. หาปริมาตรของทรงกลมและนาความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
14. บอกสูตรในการหาพื้นที่ผิวของปริซึมได้
15. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
16. บอกสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้
17. หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกและนาความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

3. ปริมาตรของพีระมิดและกรวย

4. ปริมาตรของทรงกลม

5. พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลมได้
2. ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ได้
1. หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอกได้
2. เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม
3. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
1. หาปริมาตรของพีระมิดและกรวยได้
2. เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม
3. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
1. หาปริมาตรของทรงกลมได้
2. เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม
3. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
1. หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกได้
2. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้

การกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5

แบบฝึกทักษะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เรื่อง

รูปเรขาคณิตสามมิติ
ปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก
ปริมาตรของพีระมิด
และกรวย
ปริมาตรของทรงกลม
พื้นที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก
-

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
รวม

สอบก่อนเรียน (Pre-test))
รูปเรขาคณิตสามมิติ
ปริมาตรของปริซึม
ปริมาตรของทรงกระบอก
ปริมาตรของพีระมิด
ปริมาตรของกรวย
ปริมาตรของทรงกลม
พื้นที่ผิวของปริซึม
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
สอบหลังเรียน (Post-test)

จานวน
ชั่วโมง
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
18

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
จานวน 16 ชัว่ โมง
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค 23101
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญ
รูปเรขาคณิตสามมิติ เป็นรูปเรขาคณิตที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง ได้แก่
1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บน
ระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม
1.2 รู ป เรขาคณิ ตสามมิติ ที่มี ฐ านสองฐานเป็ น รูป วงกลมที่ เท่ ากัน ทุ กประการและอยู่ บ น
ระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัด
เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก
1.3 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน
กับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า พีระมิด
1.4 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับ
ฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง เรียกรูปเรขาคณิต
สามมิตินั้นว่า กรวย
1.5 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง
เป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่นั้นเรียกว่ า จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากันนั้น
เรียกว่า รัศมีของ ทรงกลม
2. ตัวชี้วัดชั้นปี
1) ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม
2) ค 6.1 ม. 3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
3) ค 6.1 ม. 3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4) ค 6.1 ม. 3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
5) ค 6.1 ม. 3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
6) ค 6.1 ม. 3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
7) ค 6.1 ม. 3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สมรรถนะสาคัญอองผู้เรียน
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.1 กระบวนการปฏิบัติ
4.2 กระบวนการทางานกลุ่ม
4. สาระการเรียนรู้
รูปเรอาคณิตสามมิติ
1. ปริซึม
2. ทรงกระบอก
3. พีระมิด
4. กรวย
5. ทรงกลม
5. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) ด้านความรู้: นักเรียนสามารถ
1.1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลมได้
1.2 ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ได้
2) ด้านทักษะกระบวนการ: นักเรียนมีความสามารถ
2.1 ในการแก้ปัญหา
2.2 ในการให้เหตุผล
2.3 ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอ
2.4 ในการเชื่อมโยงความรู้ต่ าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์กั บ
ศาสตร์อื่น ๆ
2.5 ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: นักเรียน
3.1 มีวินัย
3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3 มุ่งมั่นในการทางาน
6. ชิ้นงานหรือภาระงาน
6.1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
6.2 แบบฝึกทักษะในเล่มที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
6.3 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในเล่มที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้าน
1. ความรู้

2. ทักษะ
กระบวนการ
3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการ
1. การทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร
2. การทาแบบฝึกทักษะ
3. การทาแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนในเล่มที่ 1
เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
สังเกตพฤติกรรมทาง
การเรียนการสอนด้าน
ทักษะกระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมทาง
การเรียนการสอนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร - นักเรียนทา แบบฝึก
- แบบฝึกทักษะ
ทักษะได้ถกู ต้องอย่างน้อย
-แบบทดสอบก่อนและหลัง 70 %
เรียนในเล่มที่ 1 เรื่อง รูป
เรขาคณิตสามมิติ
แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางการเรียนการสอนด้าน
ทักษะกระบวนการ
แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางการเรียนการสอนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การผ่านเกณฑ์ต้องได้
ระดับคุณภาพโดย
ภาพรวม ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป
การผ่านเกณฑ์ต้องได้
ระดับคุณภาพโดย
ภาพรวม ตั้งแต่12 ขึ้นไป

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร จานวน 30 ข้อ โดยใช้
เวลา 1 ชัว่ โมง
อั้นที่ 1 อั้นจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Motivation): M
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ จานวน 10 ข้อ
2. ครูแจ้งจุด ประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร และให้ นักเรียนอ่านคา
ชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนของเล่มที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ จน
เข้าใจ
3. ครูสนทนาและซักถามทบทวนความหมายของคาว่า มิติเดียว สองมิติ และสามมิติ
โดยครู ใช้ ค าถามถามน าประกอบการใช้ สื่ อ ของจริ ง เช่ น แผ่ น กระดาษ กล่ อ งชอล์ ก แก้ ว น้ า
กระป๋องนม ไส้แกนกระดาษทิชชู ลูกบาศก์ พีระมิด และให้นักเรียนช่วยกันแยกประเภทสื่อที่เป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ และช่วยกันบอกถึงความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติแต่ละชนิด
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน จานวน
4 คนต่อกลุ่ม (1:2:1) โดยครูใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เป็ น เกณฑ์ ในการแบ่ งนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กประธาน เลขานุ ก าร และผู้ น าเส นอ
ในแต่ละครั้งจะต้องหมุนเวียนหน้าที่ประธาน เลขานุการ และผู้นาเสนอทุกครั้ง
อั้นที่ 2 อั้นปฏิบัติ (Action): A
1. ครูนารูปภาพที่เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติต่าง ๆ ให้นักเรียนดู และนักเรียนช่วยกัน
แยกประเภทของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ครูนาสื่ออุปกรณ์ที่เป็นรูปเรขาคณิตสามมิมิติ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด
กรวย และทรงกลม มาวางให้ นักเรียนดูและสังเกตความแตกต่างของรูปเรขาคณิตสามมิติแต่ล ะ
ประเภท นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหาคาตอบในใบความรู้ เรื่อง ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย
และทรงกลม และหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สสวท.
หรือแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
3. นักเรียนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ได้แก่ ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต ผู้รู้ด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น แล้วร่วมกันอภิปรายเนื้อหาให้ได้เพื่อตอบคาถาม พร้อม
บันทึกการอภิปราย ผลสรุปและจาบันทึกลงในสมุดงาน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาแบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 โดยครูให้ความช่ วยเหลือ ให้
คาปรึกษาและอธิบายเพิ่มเติมตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องการ
อั้นที่ 3 อั้นสะท้อนความรู้ (Reflection of Knowledge): R
1. ให้นักเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม จานวน 1 คน มานาเสนอคาตอบให้
สมาชิกทุกคนฟังจนครบทุกกลุ่มและครบทุกแบบฝึก
2. นั ก เรี ย นทุ ก คนร่ ว มกั น วิเคราะห์ เปรีย บเที ย บค าตอบจากทุ ก กลุ่ ม แล้ ว สรุป เป็ น
คาตอบของตนเองโดยครูให้ความช่วยเหลือแนะนาและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
อั้นที่ 4 อั้นสร้างความรู้ (Creation of Knowledge): C
1. ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันสรุปความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิตจิ ากใบงาน
2. ครูช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้น โดยครูและนักเรียนช่วยกัน ยกตัวอย่าง
สถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่องที่รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนเพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกันกับบทเรียนและเกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
อั้นที่ 5 อั้นประเมินผล (Evaluation): E
1. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ให้นักเรียนแต่ลกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจ โดยดูเฉลยในภาคผนวก
3. เมื่อตรวจเสร็จแล้วรวบรวมคะแนนแล้วส่งคืนเจ้าของ
4. ครูบันทึกคะแนนแบบฝึกเป็นรายกลุ่ม ส่วนแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล
9. สือ่ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ อุปกรณ์
1) รูปเรขาคณิตสามมิติ

2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 g]j,mujที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
3) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของ สสวท.
4) หนังสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์ของสานักพิมพ์ต่าง ๆ
9.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)
2) อินเทอร์เน็ตข้อมูลในการศึกษาเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
3) บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผู้รู้ด้านคณิตศาสตร์
10. บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
(ลงชื่อ) ………..............…………….. ผู้สอน
(นางบุณยานุช นุชสาย)
ความคิดเห็นผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
(ลงชื่อ) ………..............…………….. ผู้อานวยการสถานศึกษา
(....................................................................)

แบบประเมินการตรวจงานนักเรียน (แบบฝึก)
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ......... เรื่อง .................................................................
ชื่อสกุล.......................................................................................... ชั้น............ เลอที.่ ..........
เรื่อง

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การประเมินนักเรียนต้องได้คะแนนรวมทุกกิจกรรม ร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่า ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการตรวจงานนักเรียน
(แบบฝึก)
เกณฑ์
การประเมิน
แบบฝึกทักษะ

ระดับคุณภาพ
4
คาตอบถูกแสดงเหตุผล
ถูกต้องแนวคิดชัดเจน

3
2
คาตอบถูก แสดงเหตุผล คาตอบถูก แสดงเหตุผล
ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดน้อย หรือการคิดคาตอบ
ผิดพลาดแต่มีแนวทางที่
จะนาไปสู่คาตอบ

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
3.26– 4.00
2.51– 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1
แสดงวิธีคิดเล็กน้อยหรือ
แสดงคาตอบไม่ถูกต้อง

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
อองผู้รับ
การประเมิน

การถาม ตอบ
4 3 2

..............................................

การพูดให้
กาลังใจ

การแสดง
ความคิดเห็น

การให้ความ
รวม
ร่วมมือในการ
16
ทางาน
คะแนน

1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............

การพูดให้
กาลังใจ
การแสดงความ
คิดเห็น

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ระดับพฤติกรรม
4
3
2
ถาม ตอบ หรือ ถาม ตอบ หรือแสดง ถาม ตอบ หรือ
การรับรู้ในระหว่าง แสดงการรับรู้ใน
แสดงการรับรู้ใน
ทากิจกรรมบ่อยครั้ง ระหว่างทากิจกรรม
ระหว่างทา
บางครั้ง
กิจกรรมเป็น
ประจา
พูดให้กาลังใจเป็น
พูดให้กาลังใจ
พูดให้กาลังใจ
ประจา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น
เป็นประจา
บ่อยครั้ง
บางครั้ง

การให้ความ
ร่วมมือในการ
ทางาน

การให้ความร่วมมือใน การให้ความร่วมมือ
การทางานเป็นประจา ในการทางาน
บ่อยครั้ง

เกณฑ์การ
ประเมิน
การถาม ตอบ

1
ถาม ตอบ หรือ
แสดงการรับรู้ใน
ระหว่างทากิจกรรม
น้อยครั้ง

พูดให้กาลังใจน้อย
ครั้ง
แสดงความ
คิดเห็นน้อยครั้ง
การให้ความร่วมมือ การให้ความ
ในการทางาน
ร่วมมือในการ
บางครั้ง
ทางานน้อยครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจา
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง
ให้
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
15 – 16
ดีมาก
12 – 14
ดี
8 – 11
ปานกลาง
4–7
ปรับปรุง

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน

การตอบ
ความสามารถ
คาถามและ
ในการ
การแก้ปัญหา
นาเสนอ
เฉพาะหน้า

เนื้อหา
3

2

..............................................

1

3

2

1

3

2

1

บุคลิกภาพ
3

2

1

ความสัมพันธ์
ในกลุ่ม
3

2

รวม
15

คะแนน

1

1
2
3
4
5

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............

เลขที่

ชื่อ-สกุล
พฤติกรรม

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้

มีการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนาเสนอ

ให้เหตุผลในวิธีการดาเนินการแก้ปัญหา

มีวิธีการดาเนินการแก้ปัญหา

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับคุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป
รวม

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปผล

เลอที่
ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ การผ่านเกณฑ์ต้องได้ระดับคุณภาพโดยภาพรวม ตั้งแต่ 12 ขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ
รวม

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ใฝ่เรียนรู้

ศึกษางานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ

มีความอยันในการเรียน

สนใจแลตั้งใจเรียน

มีวินัย

รับฟังความคิดเห็นอองผู้อื่น

ให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม

ปฏิบตั ิตามอ้อตกลง

พฤติกรรม

ทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สรุปผล

เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
1
0

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ความหมาย
ปฏิบัติได้สมบูรณ์ชัดเจน
ปฏิบัติได้แต่มีข้อบกพร่องบ้าง
ปฏิบัติได้แต่มีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติได้เล็กน้อย หรือไม่ปฏิบัติเลย

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง :ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
เกณฑ์การ
ระดับคะแนน
ประเมิน
4
3
2
1
1.มีวินัย
ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติตามข้อ
กาหนดของชั้น
กาหนดของชั้น
กาหนดของชั้น
กาหนดของชั้น
เรียนหรือข้อ
เรียนหรือข้อ
เรียนหรือข้อ
เรียนหรือข้อ
กาหนดในการทา กาหนดในการทา กาหนดในการทา
กาหนดในการทา กิจกรรมการเรียน รู้ กิจกรรมการเรียน รู้ กิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเองเมื่อ
รู้ด้วยตนเองเมื่อ
กิจกรรมการเรียน ด้วยตนเองเมื่อ
รู้ด้วยตนเองอย่าง ได้รับการกระตุ้น ได้รับการตักเตือน ได้รับคาสั่ง
สม่าเสมอ
2.ใฝ่เรียนรู้
แสวงหาข้อมูล
แสวงหาข้อมูล
แสวงหาข้อมูล
แสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการ
จากแหล่งการ
จากแหล่งการ
จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆมีการ เรียนรู้ต่างๆมีการ เรียนรู้ต่างๆมีการ เรียนรู้ต่างๆมีการ
จดบันทึกความรู้
จดบันทึกความรู้
จดบันทึกความรู้
จดบันทึกความรู้
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ
สรุปความรู้ได้อย่าง สรุปความรู้ได้อย่าง สรุปความรู้ได้อย่าง
สรุปความรู้ได้
มีเหตุผลด้วยตนเอง มีเหตุผลด้วยตนเอง มีเหตุผลด้วย
อย่างมีเหตุผล
เมื่อได้รับการ
เมื่อได้รับการ
ตนเองเมื่อได้รับ
ด้วยตนเองอย่าง
กระตุ้น
ตักเตือน
คาสั่ง
สม่าเสมอ
3. มุ่งมั่นใน
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
การทางาน
พยายามในการ
พยายามในการ
พยายามในการ
พยายามในการ
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
มอบหมายด้วย
มอบหมายด้วย
มอบหมายด้วย
ตนเองอย่าง
ตนเองเมื่อได้รับ
ตนเองเมื่อได้รับ
ตนเองเมื่อได้รับ
สม่าเสมอ
การกระตุ้น
การตักเตือน
คาสั่ง

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการตักเตือน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับคาสั่ง

ให้
ให้
ให้
ให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
10 – 12
ดีมาก
7–9
ดี
4–6
ปานกลาง
1–3
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ผ่านระดับดีอึ้นไป

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อน - หลัง การเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทา 60 นาที
2. ข้อคาถามแต่ละข้อเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยที่นักเรียนพิจารณาเลือก
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจาก ก. ข. ค. และ ง. แล้วให้นักเรียนทาเครื่องหมาย
กากบาท ให้ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนได้เลือกไว้ลงในกระดาษคาตอบ
ตัวอย่างแบบทดสอบ
ข้อ 1. การเรียกชื่อปริซึมเรียกอย่างไร
ก. เรียกตามลักษณะของด้านข้าง
ข. เรียกตามลักษณะของฐานและด้านข้าง
ค. เรียกตามลักษณะของฐาน
ง.ไม่มีข้อถูก
คาตอบที่ถูกต้องที่สุดคือตัวเลือก ค.นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาทให้ตรงกับตัวเลือก ค.ใน
กระดาษคาตอบ ดังตัวอย่าง
ข้อ
1

ก

ข

ค

ง

ในกระดาษคาตอบจะมีเครื่องหมายกากบาทได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น ถ้านักเรียนต้องการ
เปลี่ยนคาตอบ นักเรียนสามารถขีดเส้นทับเป็นแนวนอนจานวน 2 เส้นขนานกันบนตัวเลือกเดิมแล้ว
กากบาทที่ตัวเลือกใหม่ เช่น ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ค. เป็น ตัวเลือก ก. ดังตัวอย่าง
ข้อ ก ข ค ง
1
3. ห้ามนักเรียนขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ปริซึมมีลักษณะดังข้อใด
ก. รูปทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยม
ข. รูปทรงสามิติที่มีฐานสองฐานอยู่ในระนาบที่ขนานกัน
ค. รูปทรงสามมิติที่ฐานสองฐานเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. รูปทรงสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปเหลีย่ มที่เท่ากันทุกประการและฐานทั้งสองอยู่ในระนาบที่
ขนานกัน
2. ข้อใดเป็นลักษณะและสมบัติของกรวย
ก. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่
ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัด
เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ
ข. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนายเดียวกันกับ
ฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น
ค. รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บน
ระนาบทีข่ นานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ง. รูปเรขาคณิตสามที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและ
เส้นทีต่ ่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง
3. พีระมิดมีหน้าเป็นรูปเหลี่ยมใด
ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปสี่เหลี่ยม
ค. รูปห้าเหลี่ยม
ง. รูปหกเหลี่ยม
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ข้อใดเขียนรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติไม่ถูกต้อง

ก.

ข.

ค.

ง.
6. ขวดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความสูง 12 เซนติเมตร พื้นที่หน้าตัด 4 ตารางเซนติเมตร บรรจุน้า
เต็มขวด ถ้าเปิดน้าออก 12 ลูกบาศก์เซนติเมตร น้าจะลดระดับลงเท่าใด
ก. 3 เซนติเมตร
ข. 6 เซนติเมตร
ค. 9 เซนติเมตร
ง. 12 เซนติเมตร
7. หมอนอิงใบหนึ่งมีความสูง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ฐานรูปสามเหลี่ยมยาว 30 เซนติเมตร ปริมาตรของนุ่นที่อยู่ในหมอนเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
ก. 0.027 ลูกบาศก์เมตร
ข. 0.27 ลูกบาศก์เมตร
ค. 2.7 ลูกบาศก์เมตร
ง. 27 ลูกบาศก์เมตร
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. อ่างน้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว 20 เมตร กว้าง 12 เมตร ถ้าต้องการเก็บน้าไว้ในอ่าง
1,920 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้าจะสูงจากก้นอ่างเท่าไร
ก. 8 เมตร
ข. 6 เมตร
ค. 5 เมตร
ง. 3 เมตร
9. ต้องการทาเค้กรูปทรงกระบอกชิ้นหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร เป็นชั้นๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นเค้กหนา 3 เซนติเมตร
ชั้นที่ 2 เป็นแยมหนา 1 เซนติเมตร
ชั้นที่ 3 เป็นเนื้อเค้กหนา 2 เซนติเมตร ชั้นที่ 4 เป็นครีมหนา 1.5 เซนติเมตร
ถ้าเนื้อเค้ก 100 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ราคา 10 บาท แยม 100 ลูกบาศก์ เซนติเมตร
ราคา 25 บาท และครีม100 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ราคา 25 บาท ถ้าต้องกาไรจากการขาย
เค้กก้อนนี้ 20 % จะต้องตั้งราคาขายเค้กก้อนนี้ไว้ที่กี่บาท
ก. 138.60 บาท
ข. 693.00 บาท
ค. 831.60 บาท
ง. 925.40 บาท
10. กระป๋องทรงกระบอกใบหนึ่งมีพื้นที่ฐาน 64 ตารางเซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร
บรรจุน้าเต็ม ถ้าใช้แก้วทรงกระบอกรัศมี 3 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ตักน้าออก
กระป๋องจะต้องตักกี่ครั้งน้าจึงจะหมดกระป๋อง
ก. 13 ครั้ง
ข. 14 ครั้ง
ค. 15 ครั้ง
ง. 16 ครั้ง
11. ท่อระบายน้ายาว 5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกยาว 20 เซนติเมตร วงในยาว 16 เซนติเมตร
ถ้าทาท่อนี้ด้วยการหล่อด้วยพลาสติกพีวีซี จะต้องใช้ผงเม็ดพลาสติกปริมาตรเท่าไร
ก. 0.018 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 19.2
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 180
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 192
ลูกบาศก์เซนติเมตร
12. ปลากระป๋องชนิดเดียวกันบรรจุกระป๋องทรงกระบอกสองขนาด โดยขนาดแรกสูงเป็นสองเท่าของ
ขนาดที่สอง แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเพียงครึ่งหนึ่ง ถ้าราคาขายเท่ากัน ข้อใดถูกต้อง
ก. บรรจุขนาดแรกได้กาไรมากกว่า
ข. บรรจุขนาดที่สองขายได้กาไรมากกว่า
ค. บรรจุทั้งสองขนาดได้กาไรเท่ากัน
ง. บรรจุทั้งสองขนาดขายดีเท่ากัน
13. ถังใส่ขยะทรงกระบอกสูง 6 ฟุต และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของถังเท่ากับ 7 ฟุต ถ้าต้องการ
ทาสี รอบถังภายนอกแต่ไม่ทาสีก้นถังและฝาถัง โดยต้องจ่ายค่าสีตารางฟุตละ 30 บาท จะต้อง
จ่ายเงิน ประมาณเท่าไร (กาหนดให้ = 22 )
7
ก. 3,960 บาท
ข. 4,550 บาท
ค. 5,780 บาท
ง. 6,490 บาท
13. ถังใส่ขยะทรงกระบอกสูง 6 ฟุต และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของถังเท่ากับ 7 ฟุต ถ้าต้องการ
ทาสี รอบถังภายนอกแต่ไม่ทาสีก้นถังและฝาถัง โดยต้องจ่ายค่าสีตารางฟุตละ 30 บาท จะต้อง
จ่ายเงิน ประมาณเท่าไร (กาหนดให้ = 22 )
7
ก. 3,960 บาท
ข. 4,550 บาท
ค. 5,780 บาท
ง. 6,490 บาท
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ถ้าทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาวเท่ากับยาวของฐานปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และมีส่วนสูงเท่ากัน จะได้ข้อใดถูกต้อง
ก. พื้นที่ผิวของทรงกระบอก เป็น 1.4 เท่าของพื้นที่ผิวของปริซึม
ข. ปริมาณของทรงกระบอกเป็น 1.8 เท่าของปริมาตรปริซึม
ค. พื้นที่ผิวของปริซึมเป็น 1.4 เท่าของพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
ง. ปริมาตรของทรงปริซึมเป็น 1.3 เท่าของปริมาตรของทรงกระบอก
15. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12 เมตร สูง 8 เมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
ก. 288 ลูกบาศก์เมตร
ข. 384
ลูกบาศก์เมตร
ค. 478 ลูกบาศก์เมตร
ง. 576 ลูกบาศก์เมตร
16. ถ้าพีระมิดและปริซึมมีฐานเท่ากัน และสูงเท่ากันแล้ว ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1 ของปริมาตรปริซึม
2
ข. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1 ของปริมาตรปริซึม
3
1
ค. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ
ของปริมาตรปริซึม
4
ง. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 2 ของปริมาตรปริซึม
3
17. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นรอบรูป 40 เซนติเมตร ถ้าความสูงของพีระมิดเป็น
12 เซนติเมตร ปริมาตรของพีระมิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ก. 340 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 480 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 650 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18. ขนมเทียนมีลักษณะใกล้เคียงกับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องการทาขนมเทียนให้มีฐานยาว
5 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จานวน 50 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้ง ประมาณ 2
3
ของเนื้อขนม จะต้องใช้แป้งกี่ลิตร
ก. 0.38 ลิตร ข. 0.53 ลิตร
ค. 0.83 ลิตร
ง. 1.33 ลิตร
19. กรวยสาหรับตวงน้ามัน ปากกรวยมีรัศมี 14 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ตวงน้ามันสูงขึ้นมา
ครึ่งหนึ่ง ของความสูงกรวยจะมีปริมาตรของน้ามันประมาณกี่ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ก. 3,080 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ข. 3,080 102 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ค. 3,080 103 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ง. 3,080 104 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร 924 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร
ส่วนสูงของกรวยอันนี้ เท่ากับข้อใด (กาหนดให้  = 22
7)
ก. 18 เซนติเมตร
ข. 22 เซนติเมตร
ค. 45 เซนติเมตร
ง. 75 เซนติเมตร
21. ที่เก็บน้ารูปกรวยมีเส้นรอบฐานยาว 18.84 เมตร สูง 4 เมตร มีน้าอยู่ 23 ของถัง ปริมาตรของน้า
ในถัง เท่ากับเท่าไร (กาหนดให้  = 3.14)
ก. 4.55 ลูกบาศก์เมตร
ข. 10.64 ลูกบาศก์เมตร
ค. 25.12 ลูกบาศก์เมตร
ง. 46.41 ลูกบาศก์เมตร
22. ต้องการหาปริมาตรของทรงกลมมีรัศมี r หน่วย จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใด
ก. 4r2
ข. 4r3
ค. 4 r2
ง. 4 r3
3
3
23. ทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 12 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด
ก. 150.72 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 162.88 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 452.16 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 904.32 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24. ทองแดงรูปทรงกลมตัน 3 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8 และ 10 นิ้วตามลาดับ
เมื่อหลอมเป็นลูกเดียวกันจะได้ทรงกลมใหม่ มีรัศมียาวกี่นิ้ว
ก. 6 นิ้ว
ข. 8 นิ้ว
ค. 10 นิ้ว
ง. 12 นิ้ว
25.
เหล็กกลมตันรัศมี 4.8 เซนติเมตร จะหนักกี่กิโลกรัม เมื่อกาหนดเหล็ก 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
หนัก 0.054 กิโลกรัม
ก. 30 กิโลกรัม
ข. 28 กิโลกรัม
ค. 25 กิโลกรัม
ง. 24 กิโลกรัม
26. ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาว 5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่าใด
ก. 100 ตารางนิ้ว
ข. 150 ตารางนิ้ว
ค. 200 ตารางนิ้ว
ง. 250 ตารางนิ้ว
27. ไม้แผ่นหนึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง a เซนติเมตร ยาว b เซนติเมตร
และสูง c เซนติเมตร จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร
ก. abc ตารางเซนติเมตร
ข. a + b + c ตารางเซนติเมตร
ค. 2(a + b + c) ตารางเซนติเมตร
ง. 2(ab + bc + ca) ตารางเซนติเมตร
28. ห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากห้องหนึ่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 4.5 เมตร และ สูง 3 เมตร ถ้าต้องการทาสี
เพดาน และปูกระเบื้องพื้น จะต้องทาสีเพดานและปูกระเบื้อง รวมทั้งสิ้นกี่ตารางเมตร
ก. 22.5 ตารางเมตร
ข. 27 ตารางเมตร
ค. 58.5 ตารางเมตร
ง. 148.5 ตารางเมตร
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. แพรไหมต้องการทาโคมไฟซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกฐานเปิดหนึ่งด้าน มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางยาว 1 เมตร และสูง 120 เซนติเมตร จานวน 100 ลูก แพรไหมจะต้องใช้กระดาษ
อย่างน้อยกี่ตารางเมตร
ก. 376. 8 ตารางเมตร
ข. 545.42 ตารางเมตร
ค. 874.50 ตารางเมตร
ง. 950.25 ตารางเมตร
30. ทรงกระบอก A และทรงกระบอก B มีพื้นที่ผิวข้างเท่ากันโดยที่ทรงกระบอก A มีรัศมีฐานยาว
เป็น 3 เท่าของรัศมีของฐานทรงกระบอก B และทรงกระบอก B สูงเป็น 3 เท่าของ
ทรงกระบอก A ข้อใดคืออัตราส่วนของปริมาตรของทรงกระบอก A ต่อทรงกระบอก B
ก. 1 : 1
ข. 2 : 1
ค. 3 : 1
ง. 6 : 1

***************************************************************
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