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คานา

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เล่มนี้ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักวิธีการสอนแบบคู่คิด
คู่สร้าง(Think-Pair-Share) รายวิชา คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง
ลักษณะ และสมบัติของปริ ซึม เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามวิธีการ
และลาดับขั้น
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่จดั ทาขึ้นในครั้งนี้มีจานวน
10 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง ลักษณะและสมบัติของปริ ซึม
ชุดที่ 2 เรื่ อง พื้นที่ผิวของปริ ซึม
ชุดที่ 3 เรื่ อง ปริ มาตรของปริ ซึม
ชุดที่ 4 เรื่ อง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
ชุดที่ 5 เรื่ อง ปริ มาตรของทรงกระบอก
ชุดที่ 6 เรื่ อง ปริ มาตรของพีระมิด
ชุดที่ 7 เรื่ อง ปริ มาตรของกรวย
ชุดที่ 8 เรื่ อง ปริ มาตรของทรงกลม
ชุดที่ 9 เรื่ อง การเปรี ยบเทียบหน่วยปริ มาตร
ชุดที่ 10 เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผวิ และปริ มาตร
ในแต่ละชุดประกอบด้วย คาแนะนาสาหรับครู และนักเรี ยน บัตรคาสั่ง บัตรทดสอบก่อนเรี ยน
บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย บัตรทดสอบหลังเรี ยน เพือ่ เป็ นการเปิ ดโอกาส ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเล่มนี้เป็ น ชุ ดที่ 1 เรื่ อง “ลักษณะและสมบัติของปริซึม”
ผูจ้ ดั ทาคาดหวังว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เล่มนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดี
ยิง่ ขึ้น จนบรรลุ
จุดมุง่ หมายของหลักสู ตร มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิ ตศาสตร์ และเป็ นแนวทาง
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซมึ

>

สารบัญ
เรื่ อง
คานา
สารบัญ
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คาแนะนาในการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. แนะนาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละตอน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
3. ก่อนที่จะเริ่มศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ที่จะต้องใช้ประกอบการสอนในแต่ละตอน
ให้เรียบร้อย
5. ครูมอบหมายดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการคิดและเรียนรู้ร่วมกันโดยอิสระ หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือ
มีปัญหาต่าง ๆ ครูผู้สอนต้องให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทันที
7. ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียน หรือเรียนไม่ทันเพื่อนในตอนใดตอนหนึ่ง ครูควรสอน
ซ่อมเสริม หรือใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน
8. เกณฑ์การประเมินความสามารถของนักเรียน และการให้คะแนน ประเมินจาก
การทาบัตรเอกสารฝึกหัดและบัตรทดสอบ ดังนี้
1) ด้านความรู้ และทักษะกระบวนการนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2) ด้านคุณลักษณะ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
9. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน พร้อมบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป และเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ
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คาแนะนาในการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จัดทาขึ้นสาหรับนักเรียนใช้เรียนด้วยตนเอง นักเรียนจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงถ้าหากปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
1. ก่อนเริ่มเรียนเรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม เล่มนี้ นักเรียนต้องทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเป็นอันดับแรก
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ได้จัดลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
3. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละตอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดในแต่ละกิจกรรม อย่างรอบคอบ ไม่เปิดข้าม
เพราะจะทาให้สับสน
5. บัตรเฉลยคาตอบของแต่ละกิจกรรมจะอยู่ในหน้าต่อไป แต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่ควรเปิดดูบัตรและคาตอบก่อน
6. การทากิจกรรมต่าง ๆ ให้ทาลงในแบบบันทึกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
7. ตรวจคาตอบในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติ
8. เกณฑ์การผ่านบัตรกิจกรรมและบัตรทดสอบ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
9. ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ให้นักเรียนย้อนกลับไปศึกษาบัตรเนื้อหา ให้เข้าใจ
อีกครั้ง แล้วจึงกลับมาทาบัตรกิจกรรม และบัตรทดสอบ จนกว่าจะผ่านตามที่เกณฑ์
กาหนด
10. ขณะศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจให้ถามเพื่อนหรือครู
เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาต่อไป
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนถ้าศึกษาตามลาดับขั้นตอนและมีความ
ซื่อสัตย์ ถ้าไม่ผ่านตามที่เกณฑ์กาหนด ก็ศึกษาจากบัตรเนื้อหาหรือบัตรกิจกรรมหลาย ๆ ครั้ง
กลับมาทาแบบทดสอบอีกครั้ง เชื่อว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
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ขั้นตอนการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ศึกษาคู่มือในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ทาบัตรทดสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งตรวจผลงานที่บัตรเฉลย

ศึกษาเนื้อหาจากบัตรเนื้อหา

ทาบัตรกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจผลงานที่บัตรเฉลย

ทาบัตรทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งตรวจผลงานที่บัตรเฉลย

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อน่ื ต่อไป

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม

>4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและสมบัติของปริซึมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1.
2.
3.
4.

นักเรียนมีความสามารถในการ

การแก้ปัญหา
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
1. มีระเบียบวินัย
2. ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3. มีความรอบคอบ
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สาระสาคัญ

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐาน(หน้าตัด)
ทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐาน
ทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้าง
แต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม
การเรี ย กชื่ อ ปริ ซึ ม จะเรี ย กตามลั ก ษณะของ
ฐานของปริซึม
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บัตรทดสอบก่ อนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน รหัสวิชา ค 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรื่ อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ : บอกลักษณะและสมบัติของปริ ซึมได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบข้อ ก ข ค หรื อ ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด
.
1. รู ปคลี่ในข้อนี้ เป็ นปริ ซึมใด

ก. ปริ ซึมแปดเหลี่ยม
ข. ปริ ซึมหกเหลี่ยม
ค. ปริ ซึมห้าเหลี่ยม
ง. ปริ ซึมสี่ เหลี่ยม
2. การเรี ยกชื่ อปริ ซึมเรี ยกอย่างไร
ก. เรี ยกตามลักษณะของฐานและด้านข้าง
ข. เรี ยกตามลักษณะของฐาน
ค. เรี ยกตามลักษณะของด้านข้าง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

4. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของปริ ซึม
ก. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ยม
ข. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานสองฐานอยูบ่ น
ระนาบที่ขนานกัน
ค. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่ฐานสองฐานเป็ นรู ป
เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีดา้ นข้างเป็ นรู ป
สี เหลี่ยมมุมฉาก
5. รู ปต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่รูปของปริ ซึม
ก.
ข.

.

ค.
ง.

3. ข้อใดไม่ ใช่ ส่วนต่าง ๆ ของปริ ซึม
ก. ด้านข้าง
ข. ส่ วนสู ง
ค. ความยาว
ง. หน้าตัดหรื อฐาน

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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บัตรเนื้อหา
ปริซึม

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐาน(หน้าตัด) ทัง้ สองเป็น
รูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทัง้ สองอยู่บน
ระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้าน
เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซมึ

ส่วนต่าง ๆ ของปริซมึ มีชื่อเรียก ดังนี้

_หน้าตัดหรื อฐาน
_ด้านข้าง

_ด้านข้าง
_หน้าตัดหรื อฐาน
_ส่ วนสู ง

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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เราเรี ยกชื่อปริ ซึมชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะของฐานของปริ ซึม ดังตัวอย่ าง
ความสู ง
ด้านข้าง
ฐาน (หน้าตัด)

ฐาน (หน้าตัด)
ความสู ง
ด้านข้าง

ปริซึมสี่ เหลีย่ ม

ปริซึมสามเหลี่ยม

ด้านข้าง
ความสู ง
ด้านข้าง
ฐาน(หน้าตัด)
ปริซึมแปดเหลีย่ ม

ความสู ง
ฐาน(หน้าตัด)
ปริซึมสี่ เหลี่ยมคางหมู

นอกจากปริ ซึมที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ยมข้างต้นแล้ว อาจพบปริ ซึมที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ ยมชนิดใด ๆ
ก็ได้ เช่น แท่นรับรางวัล

ฐานของปริ ซึม

ปริ ซึมมีท้ งั ปริ ซึมตรงและปริ ซึมเอียง แต่จะกล่าวถึงเฉพาะปริ ซึมตรง ที่มีดา้ นข้างตั้งฉาก กับฐานเท่านั้น
จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม

>9

บัตรกิจกรรมที่ 1.1
คาชี้แจง จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (15 คะแนน)
1.
เรี ยกว่า ........................................................
เรี ยกว่า ........................................................
เรี ยกว่าปริ ซึม ..............................................
2.
เรี ยกว่า ......................................
เรี ยกว่า ......................................
เรี ยกว่าปริ ซึม ............................
3.
เรี ยกว่า ...................................
เรี ยกว่า ................................................................
เรี ยกว่าปริ ซึม ......................................................
4.
เรี ยกว่า ......................................
เรี ยกว่า .......................................
เรี ยกว่าปริ ซึม .............................
5.
เรี ยกว่า ..............................................
เรี ยกว่า ..............................................
เรี ยกว่าปริ ซึม ....................................

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2
1. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปของปริ ซึมหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ (5 คะแนน)

A

B

C

D
E
G

F
H

I

J
K

L

1) ปริ ซึมนี้มีท้ งั หมดกี่หน้า
………………………………………………………
2) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นฐานของปริ ซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง
………………………………………………………
3) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นด้านข้างของปริ ซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง
………………………………………………………
4) ส่ วนสู งของปริ ซึมมีความยาวเท่ากับส่ วนของเส้นตรงใดบ้าง
…………………………………………………………..
5) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นด้านข้างทุกรู ปเท่ากันทุกประการหรื อไม่
………………………………………………………

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม

2. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็ นปริ ซึมชนิดใด

1.
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(5 คะแนน)

2.

ชื่อปริซึม................................................
...............................................................
...............................................................

ชื่อปริซึม................................................
...............................................................
...............................................................

3.

4.

ชื่อปริซึม................................................
...............................................................
...............................................................

ชื่อปริซึม................................................
...............................................................
...............................................................

5.

ลองทาดูนะครับ

ชื่อปริซึม................................................
...............................................................
...............................................................

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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บัตรกิจกรรมที่ 1.3
คำชี้ แจง พิจารณาว่าข้อใดเป็ นปริซึมพร้อมบอกชื่อของปริซึมนั้นแต่ถา้ ข้อใดไม่ใช่ปริซึมให้บอกเหตุผล
ประกอบ

1.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

2.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

3.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..
จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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4.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

5.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

กรอกคะแนน
ที่ได้นะครับ

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

คะแนน

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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บัตรทดสอบหลังเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ พืน้ ฐาน รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรื่ อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ : บอกลักษณะและสมบัติของปริ ซึมได้
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบข้อ ก ข ค หรื อ ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของปริ ซึม
ก. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ยม
ข. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานสองฐานอยูบ่ น
ระนาบที่ขนานกัน
ค. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่ฐานสองฐานเป็ นรู ป
เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีดา้ นข้างเป็ นรู ป
สี เหลี่ยมมุมฉาก
2. การเรี ยกชื่ อปริ ซึมเรี ยกอย่างไร
ก. เรี ยกตามลักษณะของฐานและด้านข้าง
ข. เรี ยกตามลักษณะของด้านข้าง
ค. เรี ยกตามลักษณะของฐาน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

4. . รู ปคลี่ในข้อนี้ เป็ นปริ ซึมใด

ก. ปริ ซึมแปดเหลี่ยม
ข. ปริ ซึมหกเหลี่ยม
ค. ปริ ซึมห้าเหลี่ยม
ง. ปริ ซึมสี่ เหลี่ยม
5. รู ปต่อไปนี้ ข้อใดไม่ ใช่ รูปของปริ ซึม
ก.
ข

3. ข้อใดไม่ ใช่ ส่วนต่างๆของปริ ซึม
ก. ด้านข้าง
ข. ความยาว
ค. ส่ วนสู ง
ง. หน้าตัดหรื อฐาน

.

ค.
ง.

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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กระดาษคาตอบ
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
คะแนนเต็ม 5 คะแนน เวลา 5 นาที

ชื่อ..............................................นามสกุล.........................................เลขที่.......

ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5

ทดสอบหลังเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5

สรุปผลการทดสอบ
คะแนน
เต็ม
ได้

ก่อนเรียน
5

คะแนน
เต็ม
ได้

หลังเรียน
5

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.1
1.
เรี ยกว่า ฐาน
เรี ยกว่า ส่ วนสู ง
เรี ยกว่า ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
2.
เรี ยกว่า ฐาน
เรี ยกว่า ส่ วนสู ง
เรี ยกว่า ปริ ซึมสามเหลี่ยม
3.

เรี ยกว่า ฐาน
เรี ยกว่า ส่ วนสู ง .
เรี ยกว่า ปริ ซึมหกเหลี่ยม

4.
เรี ยกว่า ฐาน
เรี ยกว่า ส่ วนสู ง
เรี ยกว่า ปริ ซึมแปดเหลี่ยม
5.
เรี ยกว่า ฐาน
เรี ยกว่า ส่ วนสู ง
เรี ยกว่า ปริ ซึมห้าเหลี่ยม

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม

>17

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2
1. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปของปริ ซึมหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ (5 คะแนน)

A

B

C

D
E
G

F
H

I

J
K

L

6) ปริ ซึมนี้มีท้ งั หมดกี่หน้า
8 หน้า
………………………………………………………
7) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นฐานของปริ ซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง
2 รู ป คือ รู ป ABDFEC และรู ป GHJLKI
………………………………………………………
8) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นด้านข้างของปริ ซึมมีกี่รูป ได้แก่รูปใดบ้าง
6 รู ป คือ ABHG, EFLK, CAGI,
……………………………………………………………….
CEKI, FDJL และ DBHJ
……………………………………………………………….
9) ส่ วนสู งของปริ ซึมมีความยาวเท่ากับส่ วนของเส้นตรงใดบ้าง
AG , BH , DJ , FL , EK , CI
…………………………………………………………..
10) รู ปเหลี่ยมที่เป็ นด้านข้างทุกรู ปเท่ากันทุกประการหรื อไม่
เท่ากันทุกประการ
………………………………………………………

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม

2. ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปต่อไปนี้แล้วบอกว่าเป็ นปริ ซึมชนิดใด

1)

ชื่อปริซึม.
ปริซมึ สี่เหลี่ยมจัตุรัส
...............................................................

3)

ชื่อปริซึม.
ปริซมึ สามเหลี่ยม
...............................................................
5)
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(5 คะแนน)

2)

ชื่อปริซึม.
ปริซมึ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
...............................................................

4)

ชื่อปริซึม.
ปริซมึ แปดเหลี่ยม
...............................................................

ขอให้นักเรียนตั้งใจทา
อย่าแอบดูเฉลยก่อนนะครับ

ชื่อปริซึม.
ปริซมึ ห้าเหลี่ยม
...............................................................

จัดทาโดย
นายชานาญ ชุ่มผักแว่น

ชุดที่ 1

หน้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของปริซึม
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3
คำชี้ แจง พิจารณาว่าข้อใดเป็ นปริซึมพร้อมบอกชื่อของปริซึมนั้นแต่ถา้ ข้อใดไม่ใช่ปริซึมให้บอก
เหตุผลประกอบ

1.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...
...ปริซึมหกเหลี่ยม...

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

2.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...
..ปริซึมหกเหลี่ยม..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

3.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล...เพราะด้ านข้ าง
ไม่ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
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4.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม......
..ปริซึมสำมเหลี่ยม..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล.............................
.........................................
........................................
………………………………..

5.

( ) ใช่
ชื่อปริซึม...........................
.........................................
........................................
………………………………..

( ) ไม่ใช่
เหตุผล เพราะไม่ มีฐาน
ทั้งสองเป็ นรู ปเหลี่ยมที่
เท่ ากันทุกประการ
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เฉลยบัตรทดสอบ

ก่อนเรียน
ข้อ
คาตอบ
1
ง
2
ข
3
ค
4
ง
5
ก

หลังเรียน
ข้อ
คาตอบ
1
ง
2
ค
3
ข
4
ง
5
ง

เพื่อนๆเก่งมาก
ผ่านทุกคนเลยครับ
ครับ
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