
สัปดาห์ที่ 5  
 

 หัวข้อการสอน 
   - การหาพื้นท่ีผวิและปริมาตร 
 

 วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาหาพื้นท่ีผวิทรง 3 มิติต่างๆได ้
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษาหาปริมาตรทรง 3 มิติต่างๆได ้ 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้เร่ืองพื้นท่ีผวิและปริมาตรไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

 กจิกรรมการสอน  
 

 1.   อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน  
 2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง และ น าเสนอ Powerpoint เร่ือง การ
หาพื้นท่ีผวิและปริมาตร รูป ทรง 2 มิติ 
 3.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 4.  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี  3 
 

  การวดัและประเมนิผล 
 

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

 ส่ือการสอน 
 

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



  เนือ้หา และค าถาม   
 

 5.1.1    สูตรในการหาการหาพื้นท่ีผวิและปริมาตร ทรง 3 มิติ 
 สูตรพื้นท่ีผวิ ปริมาตร 
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 5.1.2    ตวัอยา่งการหาพื้นท่ีผวิและปริมาตร ทรง 3 มิติโดยตรงและการประยกุต ์ 
ตวัอยา่ง เจตอ้งการท ากล่องเหลก็รูปลูกบาศกย์าวดา้นละ 25 น้ิว ถา้แผน่เหลก็ราคา
ตางรางน้ิวละ 50 บาท เจตอ้งซ้ือแผนเหลก็เป็นเงินเท่าไรเพื่อท ากล่องใบน้ี 
 
ตวัอยา่ง ตูป้ลาทะเลตูห้น่ึงมีขนาด กวา้ง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 
150 เซนติเมตร ถา้ตอ้งการใส่น ้าทะเลในตูใ้หมี้ความสูงสองในสามของตู ้ตอ้งเตรียมน ้า
ทะเลปริมาตรเท่าไร 
 
ตวัอยา่ง จากการส ารวจพบวา่ รถยีห่อ้ A ใชถ้งัน ้ามนัเป็นทรงเหล่ียมมุมฉาก กวา้ง 
40 เซนติเมตร ยาว 80  เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร  ส่วนรถยีห่อ้ B ใชถ้งัน ้ามนัเป็นรูป
ทรงกระบอกรัศมี 50 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ถา้ตอ้งการซ้ือรถท่ีมีความจุของถงั
น ้ามนัสูงกวา่ ควรเลือกรถยีห่อ้ใด 
  
ตวัอยา่ง ระบายน ้าจากท่ีนาแปลงใหญ่เขา้ท่ีนาแปลงเลก็ซ่ึงมีพื้นท่ี 5,400 ตารางฟุต 
ถา้ระบายน ้าเขา้นาไดน้าทีละ 300 ลูกบาศกฟุ์ต ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร ระดบัน ้าในนา
แปลงเลก็จึงจะสูงข้ึน 6 น้ิว  
 
ตวัอยา่ง  แกว้ใบหน่ึงรัศมี  8 เซนติเมตรสูง 14 เซนติเมตร ใส่น ้าไวเ้ตม็ เม่ือหยอ่น
โลหะทรงกลมลงไปในแกว้และน าดลหะออก  พบวา่ เหลือน ้าในแกว้ คร่ึงหน่ึง โลหะ
ชนิดน้ีมีปริมาตรเท่าไร 
 
ตวัอยา่ง น าแท่งเหลก็ ขนาดกวา้ง 21 เซนติเมตร ยาว  44 เซตติเมตร สูง 25 
เซนติเมตรมาหลอม ถา้น าไปหล่อเป็นลูกบอลโลหะทรงกลมรัศมี 7 เซนติเมตร จะได้
ทั้งหมดก่ีลูก 
 
 
 
 



ตวัอยา่ง เอ๋ซ้ือ กระบอกไมไ้ผส่ าหรับท าขา้วหลาม พบวา่ ภายในมีปลอ้งส าหรับ
ใส่ขา้วหลามไดสู้ง 24  เซนติเมตร และมีเส้นผา่นศนูยก์ลางภายใน 7 เซนติเมตร ถา้ทุน
ในการท าขา้วหลาม 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 5 บาท ถา้ตอ้งการก าไร 10 ตอ้งขายในราคา
เท่าไร 



 
ใบงานที ่ 3 

  

1. นาย ก ทาสีถงัน ้ารูปลูกบาศกใ์บหน่ึง เป็นเงิน 100 บาท ถา้ทาสีถงัอีกใบท่ีมีขนาดความ
กวา้ง ยาว และสูงเป็นสองเท่าของถึงใบแรก นาย ก จะคิดค่าทาสีเป็นเงินเท่าไร 
2.  เอกตอ้งการท ากล่องรูปทรงกระบอกขนาดสูง 10 น้ิว เส้นผา่นศนูยก์ลาง 14 น้ิว  โดย
ดา้นขา้งของกล่องท าจากอลูมิเนียม ส่วนฝากล่องท าจาก สังกะสี ถา้อลูมิเนียมราคา
ตารางน้ิวละ 15 บาท และสังกะสีราคาตารางน้ิวละ 9 บาท เอกตอ้งใชเ้งินเท่าไรในการซ้ือ
วสัดุเพื่อท ากล่องใบน้ี 
3.  บ่อซีเมนตรู์ปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีความกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เม่ือเทน ้าลงไป 150 
ลูกบาศกเ์มตรพบวา่ระดบัน ้าสูงข้ึนมาคร่ึงหน่ึงของความสูงทั้งหมด ถามวา่บ่อน้ีลึกก่ี
เมตร 
4.  โลหะทรงกลมขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 42 เซนติเมตร หนกัก่ีกิโลกรัม ถา้โลหะชนิด
น้ี 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรหนกั 0.1 กิโลกรัม 
5.  จงยกตวัอยา่งในชีวติประจ าวนัท่ีนกัศึกษาน าความรู้เร่ือง พื้นท่ีผวิและปริมาตรมาใช ้
 
 
 แหล่งข้อมูลอ้างองิ  
 
    1. เอกสารประกอบการสอนเร่ือง พื้นท่ีผวิและปริมาตร ทรง 3 มิติ  
 

 


