
สัปดาห์ที่ 4  
 

 หัวข้อการสอน 
   - การหาพื้นท่ีและเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติ 
 

 วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาหาเส้นรอบรูปทรง 2 มิติต่างๆได ้
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษาหาพื้นท่ีรูปทรง 2 มิติต่างๆได ้ 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้เร่ืองพื้นท่ีและเส้นรอบรูปไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

 กจิกรรมการสอน  
 

 1.   อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน  
 2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง และ น าเสนอ Powerpoint เร่ือง พื้นท่ี
และเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติ 
 3.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 4.  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี  2 
 

  การวดัและประเมนิผล 
 

     1.  สังเกตจากการ ถาม-ตอบ ของนกัศึกษา  
 2. พิจารณาจากการตอบค าถามในใบงานท่ี 2 ไดถู้กตอ้ง  3 ขอ้ จาก 5 ขอ้ 
 

 ส่ือการสอน 
 

     1.  เอกสารประกอบการสอน  
 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD  
 3. Powerpoint  เร่ืองพื้นท่ีและเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติ  
 4.   ใบงานท่ี 2 
 
 
 



  เนือ้หา และค าถาม   
 

 5.1.1    สูตในการหาพื้นท่ีและเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติ 
 คุณสมบติั สูตรเส้นรอบรูป สูตรพื้นท่ี 

 

1. มีดา้นตรงขา้มยาว
เท่ากนั 
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 
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1. มีดา้นทุกดา้นยาว
เท่ากนั 
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 
องศา  
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x คือความยาวของดา้นกวา้ง 
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รูป 2 มิติท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยเส้นโคง้ท่ีมี
ระยะห่างจากจุดคงท่ี
(ศูนยก์ลาง)ภายในจุด
หน่ึงเป็นระยะทาง
เท่ากนั(รัศมี) 
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 5.1.2    ตวัอยา่งการหาพื้นท่ีและเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติโดยตรงและการประยกุต ์ 
 

ตวัอยา่ง  จงหาเส้นรอบรูปและพื้นท่ีของรูปทรงท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี  
1. รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีความยาวของดา้นเท่ากบั 5 เซนติเมตร 
2. รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 12 เมตร ยาว 15 เมตร 
3. รูปวงกลมรัศมี 35 น้ิว 

ตวัอยา่ง  สนามรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีความกวา้ง 48 เมตร ยาว 66 เมตร ถา้
ตอ้งการกั้นร้ัวสนามทั้ง 4 ดา้น โดยเวน้ท่ีส าหรับทางเขา้ไว ้4 เมตร จะตอ้งท าร้ัวลอ้ม
สนามแห่งน้ีเป็นระยะทางเท่าไร 



 
ตวัอยา่ง  สวนแห่งหน่ึงเป็นจตุัรัสยาวดา้นละ  14 เมตร ถา้ตอ้งการปลูกตน้
ชวนชม รอบสวนแห่งน้ี โดยแต่ละตน้ห่างกนั 2 เมตร ถา้ตน้ชวนชมราคาตน้ละ 125 บาท 
ตอ้งใชเ้งินเท่าไรในการปลูกตน้ชวนชมรอบสวนแห่ง 
 
ตวัอยา่ง  นายเอกมีปัญหาเร่ืองน ้าหนกัตวั คุณหมอจึงสั่งใหเ้ดินอยา่งนอ้ย
วนัละ 1,400 เมตร ถา้ในหมูบา้นของเอกมีสนามรูปคร่ึงวงกลม เอกจะตอ้งเดินอยา่งนอ้ย
ก่ีรอบสนามจึงไดร้ะยะทางตามท่ีหมอสั่ง 

 
ตวัอยา่ง  สนามหญา้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง 15 เมตร ยาว 40 เมตร ถา้จา้ง
คนดายหญา้ตารางเมตรละ 20 บาท จะเสียค่าดายหญา้ทั้งหมดเท่าไร 
 
ตวัอยา่ง  นาย ก และนาย ข ประกาศขายท่ีดิน โดยท่ีดินของนาย ก เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 300 เมตร ยาว  400 เมตร ขายในราคา 2,400,000 บาท ส่วนท่ีดินของ
นาย ข เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยาวดา้นละ 350 เมตรขายในราคาเท่ากนั ท่ีดินของใครราคา
ถูกท่ีสุด 
 
ตวัอยา่ง  สระน ้ารูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 20  เมตร ยาว 50 เมตร ถา้ตอ้งการ
ปูกระเบ้ืองรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 50  50 ตารางเซตติเมตร รอบสระเป็นทางเดินรอบ
สระขนาดกวา้ง 1 เมตร จะตอ้งใชก้ระเบ้ืองทั้งหมดก่ีแผน่ 
 
ตวัอยา่ง  ไมอ้ดัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 90 เซนติเมตร ยาว 125 เซตติเมตร 
ตอ้งการตดัเป็นแผนขนาดเลก็กวา้ง 25 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร จะตดัไดม้ากท่ีสุดก่ี
แผน่ 
 
 
 
 



ใบงานที ่ 4 
  

1. สนามแห่งหน่ึงรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ยาวดา้นละ 50 เมตรตอ้งการปลูกตน้มะขามรอบ
สวนแห่งน้ี โดยปลูกห่างตน้ละ 5 เมตรตอ้งใชต้น้มะขามทั้งหมดก่ีตน้ 
2.  นายเอกมีปัญหาเร่ืองน ้าหนกัตวั คุณหมอจึงสั่งใหเ้ดินอยา่งนอ้ยวนัละ 1,400 เมตร ถา้
ในหมูบา้นของเอกมีสนามรูปคร่ึงวงกลม เอกจะตอ้งเดินอยา่งนอ้ยก่ีรอบสนามจึงได้
ระยะทางตามท่ีหมอสั่ง 

 
3.  ฝาผนงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีความกวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตรมีหนา้ต่างรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส
ยาวดา้นละ 70 เซนติเมตรอยู ่2 บานถา้ตอ้งการทาสีผนงัหอ้งโดยไม่ทานสีหนา้ต่าง 
จะตอ้งทาสีเป็นพื้นท่ีเท่าไร 
4.  ถา้จา้งคนดายหญา้ในสนามรูปวงกลมรัศมี 28 เซนติเมตร ในราคาตารางเมตรละ 25 
บาท จะเสียค่าดายหญา้ทั้งหมดเท่าไร 
5.  จงยกตวัอยา่งในชีวติประจ าวนัท่ีนกัศึกษาน าความรู้เร่ือง หาเส้นรอบรูปและพื้นท่ีมา
ใช ้
 
 
 แหล่งข้อมูลอ้างองิ  
 
    1. เอกสารประกอบการสอนเร่ือง พื้นท่ีและเส้นรอบรูป ทรง 2 มิติ  
 

 


