สัปดาห์ ที่ 5
หัวข้ อการสอน
- การหาพื้นที่ผวิ และปริ มาตร







วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาหาพื้นที่ผวิ ทรง 3 มิติต่างๆได้
2. เพื่อให้นกั ศึกษาหาปริ มาตรทรง 3 มิติต่างๆได้
3. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้เรื่ องพื้นที่ผวิ และปริ มาตรไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
กิจกรรมการสอน

1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง และ นาเสนอ Powerpoint เรื่ อง การ
หาพื้นที่ผวิ และปริ มาตร รู ป ทรง 2 มิติ
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงใน ใบงานที่ 3


การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการ ถาม-ตอบ ของนักศึกษา
2. พิจารณาจากการตอบคาถามในใบงานที่ 3 ได้ถูกต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ



สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอน
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
Powerpoint เรื่ องพื้นที่ผวิ และปริ มาตร รู ป ทรง 2 มิติ
ใบงานที่ 3



เนือ้ หา และคาถาม
5.1.1 สู ตรในการหาการหาพื้นที่ผวิ และปริ มาตร ทรง 3 มิติ
สู ตรพื้นที่ผวิ
พื้นที่ผวิ ข้าง + พื้นที่ฐาน
6x2

ปริ มาตร
พื้นที่ฐาน  สู ง
x3

พื้นที่ผวิ ข้าง + พื้นที่ฐาน
(2xh+2yh) + 2xy

พื้นที่ฐาน  สู ง
xyh

พื้นที่ผวิ ข้าง + พื้นที่ฐาน
2rh + 2r2

พื้นที่ฐาน  สู ง
r2h

4r

2

4 3
r
3

5.1.2 ตัวอย่างการหาพื้นที่ผวิ และปริ มาตร ทรง 3 มิติโดยตรงและการประยุกต์
ตัวอย่าง เจต้องการทากล่องเหล็กรู ปลูกบาศก์ยาวด้านละ
25 นิ้ว ถ้าแผ่นเหล็กราคา
ตางรางนิ้วละ 50 บาท เจต้องซื้อแผนเหล็กเป็ นเงินเท่าไรเพื่อทากล่องใบนี้
ตัวอย่าง ตูป้ ลาทะเลตูห้ นึ่งมีขนาด กว้าง
100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สู ง
150 เซนติเมตร ถ้าต้องการใส่ น้ าทะเลในตูใ้ ห้มีความสู งสองในสามของตู ้ ต้องเตรี ยมน้ า
ทะเลปริ มาตรเท่าไร
ตัวอย่าง จากการสารวจพบว่า รถยีห่ อ้
A ใช้ถงั น้ ามันเป็ นทรงเหลี่ยมมุมฉาก กว้าง
40 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สู ง 60 เซนติเมตร ส่ วนรถยีห่ อ้ B ใช้ถงั น้ ามันเป็ นรู ป
ทรงกระบอกรัศมี 50 เซนติเมตร สู ง 70 เซนติเมตร ถ้าต้องการซื้อรถที่มีความจุของถัง
น้ ามันสู งกว่า ควรเลือกรถยีห่ อ้ ใด
ตัวอย่าง ระบายน้ าจากที่นาแปลงใหญ่เข้าที่นาแปลงเล็กซึ่งมีพ้นื ที่
5,400 ตารางฟุต
ถ้าระบายน้ าเข้านาได้นาทีละ 300 ลูกบาศก์ฟุต ต้องใช้เวลานานเท่าไร ระดับน้ าในนา
แปลงเล็กจึงจะสู งขึ้น 6 นิ้ว
ตัวอย่าง แก้วใบหนึ่งรัศมี
8 เซนติเมตรสู ง 14 เซนติเมตร ใส่ น้ าไว้เต็ม เมื่อหย่อน
โลหะทรงกลมลงไปในแก้วและนาดลหะออก พบว่า เหลือน้ าในแก้ว ครึ่ งหนึ่ง โลหะ
ชนิดนี้มีปริ มาตรเท่าไร
ตัวอย่าง นาแท่งเหล็ก ขนาดกว้าง
21 เซนติเมตร ยาว 44 เซตติเมตร สู ง 25
เซนติเมตรมาหลอม ถ้านาไปหล่อเป็ นลูกบอลโลหะทรงกลมรัศมี 7 เซนติเมตร จะได้
ทั้งหมดกี่ลูก

ตัวอย่าง เอ๋ ซ้ือ กระบอกไม้ไผ่สาหรับทาข้าวหลาม พบว่า ภายในมีปล้องสาหรับ
ใส่ ขา้ วหลามได้สูง 24 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7 เซนติเมตร ถ้าทุน
ในการทาข้าวหลาม 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 บาท ถ้าต้องการกาไร 10 ต้องขายในราคา
เท่าไร

ใบงานที่ 3
1. นาย ก ทาสี ถงั น้ ารู ปลูกบาศก์ใบหนึ่ง เป็ นเงิน 100 บาท ถ้าทาสี ถงั อีกใบที่มีขนาดความ
กว้าง ยาว และสู งเป็ นสองเท่าของถึงใบแรก นาย ก จะคิดค่าทาสี เป็ นเงินเท่าไร
2. เอกต้องการทากล่องรู ปทรงกระบอกขนาดสู ง 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว โดย
ด้านข้างของกล่องทาจากอลูมิเนียม ส่ วนฝากล่องทาจาก สังกะสี ถ้าอลูมิเนียมราคา
ตารางนิ้วละ 15 บาท และสังกะสี ราคาตารางนิ้วละ 9 บาท เอกต้องใช้เงินเท่าไรในการซื้อ
วัสดุเพื่อทากล่องใบนี้
3. บ่อซีเมนต์รูปสี่ เหลี่ยมมุมฉากมีความกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เมื่อเทน้ าลงไป 150
ลูกบาศก์เมตรพบว่าระดับน้ าสู งขึ้นมาครึ่ งหนึ่งของความสู งทั้งหมด ถามว่าบ่อนี้ลึกกี่
เมตร
4. โลหะทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 เซนติเมตร หนักกี่กิโลกรัม ถ้าโลหะชนิด
นี้ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรหนัก 0.1 กิโลกรัม
5. จงยกตัวอย่างในชีวติ ประจาวันที่นกั ศึกษานาความรู ้เรื่ อง พื้นที่ผวิ และปริ มาตรมาใช้

 แหล่งข้ อมูลอ้างอิง
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่ อง พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ทรง 3 มิติ

