
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 10 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 1 ( 1 ชั่วโมง) 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร 

ค 2.1 ม. 2/1  ค 2.1 ม. 2/2 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

แผนที ่2 (2 ชั่วโมง) 
เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม 

ค 2.1 ม. 2/1  ค 2.1 ม. 2/2 

พืน้ที่ผิวและปริมาตรของปริซึม 

แผนที ่3 (2 ชั่วโมง) 
เรื่อง การน าความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวและ

ปริมาตรของปริซึมไปใช้ในชีวิตจริง 

ค 2.1 ม. 2/1  ค 2.1 ม. 2/2 

พืน้ที่ผิวและปริมาตรของปริซึม 

แผนที่ 4 ( 2 ชั่วโมง) 
เรื่อง  พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 

ค 2.1 ม. 2/1  ค 2.1 ม. 2/2 

พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 

แผนที่ 5 (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่อง การน าความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ

ทรงกระบอกไปใช้ในชีวิตจริง 

ค 2.1 ม. 2/1  ค 2.1 ม. 2/2 

พืน้ที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 

หน่วยการเรียนรู้ 
พื้นที่ผิวและปริมาตร ( 12 ชั่วโมง ) 

พื้นที่ผิวและปริมาตรของสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวันที่เราไม่สามารถวัดขนาดได้
ตามรูปทรงสามมิต ิอาทิเช่น ปริซึม ทรงกระบอก 

ทดสอบก่อนเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 
ทดสอบหลังเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผังภาพที ่2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ต้องการวัดและน าไปใช้ 

ตัวชี้วดั ค 2.1 ม. 2/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองพื้นที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ค 2.1 ม. 2/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เร่ืองปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สาระส าคัญ 
ทรงกระบอก คือ ทรงสามมิติท่ีมีฐานเป็นวงกลมท่ีเท่ากันทุก 
ประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดทรงสามมติินี้ดว้ย 
ระนาบที่ขนานกันกับฐานแล้วจะได้รอบตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุก 
ประการกบัฐานเสมอ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของทรงกระบอกได ้(K) 
2. หาปริมาตรของทรงกระบอกได ้(P) 
3. มีเจตคติท่ีดตี่อการเรียนคณิตศาสตร ์(A) 
สาระการเรียนรู้ 
ปริมาตรของทรงกระบอก 
สมรรถนะส าคัญ 
1. มีความสามารถในการแกป้ัญหา (หาปริมาตรของทรงกระบอก 
จากโจทย์ที่ก าหนดให้) 
2. มีความสามารถในการคิด (แจกแจงขั้นตอนในการหาปริมาตรของ 
ทรงกระบอกจากโจทย์ที่ก าหนดให้) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสตัย์สุจริต (ท างานด้วยตนเองไม่ลอกผลงานผู้อื่น) 
2. มีวินัย (ท างานให้เสร็จตามเวลาและข้อตกลงร่วมกัน) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (ซักถามและแลกเปลี่ยนวิธีการคดิค านวณหาปริมาตร) 
4. มุ่งมั่นในการท างาน (วางแผนการท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า 
และมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานได้ถูกตอ้งทันเวลา) 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : การศึกษาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องปริมาตรของ 
ทรงกระบอก 
ชิ้นงาน : ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก- 
การวัดประเมินผล : 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผ่นที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2ชั่วโมง 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้นักเรียนมีสติและสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้โดย
ชวนนักเรียนสนทนาเก่ียวกับรูปทรงกระบอก การบรรจุสิ่งของในทรงกระบอก ให้นักเรียนยกตัวอย่างที่พบ
เห็นและเคยใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ (การมีเหตุผล) Q1 
2. ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยูใ่นระนาบที่ขนานกัน และเม่ือตัดทรงสามมิติ
นี้ด้วยระนาบที่ขนานกันกับฐานแล้วจะได้รอบตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ (มีภูมิคุ้มกัน) 
เรียกรูปทรงสามมิตินี้ว่า “ทรงกระบอก” Q2 
3. พิจารณารูปภาพดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เม่ือพิจารณารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เร่ิมจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปหลายเหลี่ยมเพิ่มด้านไปเร่ือยๆ จะพบว่า ยิ่งจ านวนด้านมีมากข้ึน 
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั้นจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับรูปวงกลมมากข้ึน (มีเง่ือนไขความรู้)

  
      
 



 
 
4. เนื่องจากทรงกระบอกมีลักษณะใกล้เคียงกับปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลีย่มด้านเท่ามุมเท่าที่มีจ านวน 
    มากๆ ดังนั้นการหาปริมาตรของทรงกระบอกจึงหาได้ในท านองเดียวกันกับปริมาตรของปริซึม นั่นคือ 

ปริมาตรของทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน x สูง  

หรือปริมาตรของทรงกระบอก =      
เม่ือ r หมายถึง รัศมีของทรงกระบอก 
h หมายถึง ความสูงของทรงกระบอก (มีเง่ือนไขความรู้) 

5. เม่ือนักเรียนร่วมกันสรุปจนเข้าใจดีแล้ว นักเรียนศึกษาแบบศนูย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองปริมาตร 
ของทรงกระบอกโดยร่วมกันศึกษา/อภิปรายและช่วยกันสรุปผล (มีเง่ือนไขความรู้) หาปริมาตรของบ่อ
มะนาวที่โจทย์ก าหนดให้ Q3 

6. นักเรียนลงมือหาปริมาตรของบ่อมะนาวซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก (นักเรียนมีทักษะการ 
   แก้ปัญหา)โดยการร่วมกันวางแผนคิดวิเคราะห์ถึงข้อค าถาม และครูคอยให้ค าแนะน าเม่ือนักเรียนมีข้อ           
   สงสัยซักถาม(ความพอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) และส่งภาระงานท้ายช่ัวโมง Q4, Q5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพยีงแผนการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2ชั่วโมง 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 ถ้าคนเราจะปลูกมะนาวในบ่อปูนซีเมนต์ นักเรียนจะใช้ขนาดบ่อปูนท่ีมีปริมาตรเท่าไรในการตัดสินใจ 
(ความมีเหตุผล) 
Q2 ถ้าคนเราจะปลูกมะนาวในบ่อปูนซีเมนต์ นักเรียนคิดว่าขนาดบ่อปูนท่ีมีปริมาตรต่างๆ กันจะมีผลต่อการ 
เจริญเติบโตของต้นมะนาวหรือไม ่และต้องเลือกใช้ขนาดบ่อปูนท่ีมีปริมาตรเท่าไรต้นมะนาวจึงจะออกผลได้
เยอะและ 
ต้นทุนในการปลูกน้อยท่ีสุด (มีภูมิคุ้มกัน/ความพอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3 ถ้านักเรียนจะหาปริมาตรของทรงกระบอกไมว่่าจะเป็นกระป๋อง แก้วน้ า หรือภาชนะอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเป็น 
ทรงกระบอก นักเรียนคิดว่าจะสามารถหาปริมาตรนั้นได้อย่างไร (ความมีเหตุผล) 
Q4 ถ้านักเรียนจะปลูกมะนาวโดยใช้บ่อปูนซีเมนต์เป็นภาชนะส าหรับการปลูก นักเรียนคิดว่าจะต้องใช้ดินผสม
ปุ๋ยใน 
การปลูกนี้ปริมาตรเท่าไรจึงจะใส่เต็มบ่อปูนซีเมนต์พอดี (มีเงื่อนไขความรู)้ 
Q5 จากการที่นักเรียนท าการวัดความสูงและรัศมีของบ่อปูนซีเมนต์ เพื่อหาปริมาตรของบ่อปูนซีเมนต์ท่ีมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอกในทางคณิตศาสตร์ นักเรียนคิดว่ายังมีรูปทรงเรขาคณิตแบบอื่นๆ หรือไม่ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ความมีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกัน/ความพอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6 นักเรียนคิดอย่างไรถ้าเราจะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตท่ีมากแต่ลงทุนน้อยท่ีสุดหรือเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างประกอบการตัดสินใจ (มิติสังคม/มิติส่ิงแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2ชั่วโมง 
5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีกอ่นสอน 
1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก 
2. มีความรู้ในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

คุณธรรมของคร ู
มีความรักเมตตาต่อศษิย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
มีความอดทน 

 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เน้ือหา 

- ก าหนดเน้ือหาโดยให้ได้เรียนรู้เร่ืองใกล้
ตัว สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเน้ือหาตรงตามที่
หลักสูตรก าหนดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

- ครูตรวจสอบเน้ือหาที่สอนครบทุกเน้ือหา
ตามที่ระบุไว้ในสาระการเรียนรู้ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 

- ก าหนดเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับ
กิจกรรม และภาระงานที่มอบให้ 
นักเรียนท า 
- ครูเผื่อเวลาส าหรับประเด็นซักถาม 
พอประมาณกับจ านวนนักเรียนที่มี 
ค าถาม 

- ต้องการให้กิจกรรมมีความต่อเน่ือง 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและทันเวลาที่ก าหนดบรรลุ 
จุดประสงค์/ ตัวชี้วัด 
- เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจนขึ้นตรง
ประเด็น 

- ครูวางแผนจัดสรรเวลาในการท า 
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนโดยให้ขั้นตอนที่เป็น
ประเด็นกระตุ้นคิดมากกว่า และต้องเผื่อ
เวลาไว้ส าหรับนักเรียนซักถาม 

การจัดกิจกรรม 

-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
ปริมาตรของทรงกระบอก 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนัก 
ถึงความรู้ที่ได้รับว่าสามารถน าไปใช ้
ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจ าวันตาม 
หลัก ปศพพ. 

- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการน า 
ความรู้เร่ืองการหาปริมาตรของ 
ทรงกระบอกไปใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจ าวันได้จริง 
- เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจและเพื่อให ้
นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มี 
การวางแผนการท างาน 

- ครูเตรียมตัวอย่างเก่ียวกับการหา 
ปริมาตรของทรงกระบอกเพื่อให้นักเรียน 
ได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
จุดประสงค์ที่วางไว ้
- ครูเตรียมค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝัง 
หลักคิดอย่างพอเพียงให้กับนักเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ 
ปศพพ. 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
ปริมาตรของทรงกระบอก 

- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ 
แก้ปัญหา ทักษะการคิดและเห็นคุณค่า 
ของการเรียนคณิตศาสตร์และน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น 
ชีวิตประจ าวันเป็น 

ครูต้องให้ความรู้กับนักเรียนครบถ้วน 
ก่อนลงมือท าแบบศูนย์การเรียนรู้ 
- ครูตรวจสอบความถูกต้องของ 
แบบศูนย์การเรียนรู้ก่อนท าส าเนาแจก 
ผู้เรียน 

ประเมินผล 

- ครูก าหนดข้อประเด็นในการวัด 
และประเมินผลสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ 

- เพื่อวัดความรู้ความสามารถของ 
นักเรียนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและ เพื่อ 
น าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา 
นักเรียนต่อไป 

- จัดเตรียมแบบศูนย์การเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ล่วงหน้าก่อนวันสอนจริง 
- นัดหมายนักเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียม 
ความพร้อมของนักเรียน 
- นักเรียนควรมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
คณิตศาสตร์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 2ชั่วโมง 
6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องปริมาตรของทรงกระบอก 
2. นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
4. นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนสามารถค านวณหาปริมาตรของ
ทรงกระบอกได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม/
ห้องเรียน รู้จักการวางแผน/การคิดก่อนเขียน
สื่อสาร 

1. นักเรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุ 
เป็นผลในการตอบค าถามของครู 

1. นักเรียนมีการวางแผนการท างาน ท าให้
งานเสร็จครบถ้วน 
2. นักเรียนมีการศึกษาตัวอย่างจากแบบ
ศูนย์การ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปที่
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามประเด็นข้อค าถาม
ของคร ู

 
6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

      ด้าน 

องค์ประกอบ 

 สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- การเรียนรู้เรื่องปริมาตรของ 
ทรงกระบอกท าให้มีความรู้ในการ
หาปริมาตรของบ่อปูนซีเมนต์ใน
การปลกูมะนาวเพื่อจะได้ 
ตัดสินใจไม่ผดิพลาด 

- มีความรู้ในการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน 
- มีความรู้ในการปฏิบัตตินเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

- มีความรู้ในการหาปริมาตร
ของบ่อปูนซีเมนต์ในการปลูก 
มะนาวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
หรือวิธีในการตดัสินใจ 

 

- มีความรู้ในการหาปริมาตร
ของทรงกระบอก(ผลจากใบ
กิจกรรมกระตุ้นคดิเพื่อให้เกิด
มิติต่าง ๆ ) 

ทักษะ 

 - มีทักษะในการท างานร่วมกัน 
เกิดการยอมรับภายใต้
ข้อก าหนด กฎกตกิา มารยาท 
สามารถในการ อยู่ร่วมกันใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  

ค่านิยม 
- เห็นคุณค่าในการน าความรู้การ
หาปริมาตรของทรงกระบอกไปใช ้
ในการตดัสินใจ 

- เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
และท างานร่วมกันได้อย่างม ี
ความสุข 

- เห็นคุณค่าของการท างาน
บนพื้นฐานความพอดีจะเป็น
การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

- มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน
คณิตศาสตร ์
- มีความสุขต่อการเรียน 

 
 
 



ค าช้ีแจงในการเรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก 
รายชื่อนักเรียนในกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………. 
1. ………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
2. ………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
3. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
4. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
5. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. .………………………………………………………………………………… 
4. .………………………………………………………………………………… 
5. .………………………………………………………………………………… 
 
แนะแนวทางในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้พื้นที่ผิวและปริมาตร เร่ือง
ปริมาตร 
ของทรงกระบอก นักเรียนในกลุ่มทุกคนต้องพยายามศึกษาเนื้อหาและท าความเข้าใจตัวอย่างการหา
ปริมาตรของ 
ทรงกระบอก จนไปถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาทักษะด้านการอ่าน (Reading) 
2. พัฒนาทักษะด้านการเขียน (Writing) 
3. พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 
4. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ( Critical Thinking ) 
5. พัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication) 
6. พัฒนาทักษะการร่วมมือ (Collaboration) 
7. พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก 
1. สามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน1. สามารถหาปริมาตรของ
ทรงกระบอกได้ 
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สาระส าคัญ 

ปริมาตรของทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน x สูง 
หรือ ปริมาตรของทรงกระบอก =  𝜋𝑟   



 

 
 
ปริมาตรของทรงกระบอก 
 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการ และ 
อยู่ในระนาบท่ีขนานกัน เมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบท่ีขนานกับฐานแล้ว 
จะได้รอยตัดเป็นวงกลมท่ีเท่ากันทุกประการกับฐาน เรียกว่า ทรงกระบอก 
พิจารณารูปภาพดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

  

เมื่อพิจารณารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เริม่จากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปหลายเหลี่ยมเพ่ิมด้านไปเรื่อยๆ จะพบว่า ยิ่ง
จ านวนด้านมีมากข้ึน รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั้นจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับรูปวงกลมมาก
ข้ึน 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 1  ศึกษาหาความรู้ 

ทบทวนความรู้

ครับ 

ปริมาตรของทรงกระบอก ( Volume of cylinder ) 



เนื่องจากทรงกระบอกมีลักษณะใกล้เคียงกบัปริซึมท่ีมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
มุมเท่าท่ีมีจ านวนมากๆ ดังนั้นการหาปริมาตรของทรงกระบอกจึงหาได้ในท านองเดียวกันกับ
ปริมาตรของปริซึม นั่นคือ 
 

 
 
 

 

 

 เมื่อ r หมายถึง รัศมีของทรงกระบอก 
h หมายถึง ความสูงของทรงกระบอก 

 

 

 

 

ปริมาตรของทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน x สูง 
หรือ ปริมาตรของทรงกระบอก =  𝝅𝒓𝟐𝒉 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการถ่ายท าวิดีโอเสนอผลงาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/…… ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2560 

เร่ือง บูรณาการฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
รายชื่อนักเรียนในกลุ่ม ……………………………………………………………………………………………… 
1. ………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
2. ………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
3. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
4. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 
5. .………………………………………………………………………………… ชั้น ม.2/…….… เลขที…่…..….. 

รายการประเมิน 
คะแนน คะแนน

เฉลี่ย 
4 3 2 1 0  

1. การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่ศึกษา       
2. มีการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ 
ถูกต้อง 

      

3. การน าเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน       
4. รูปแบบการน าเสนอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       
5. การแสดงให้เห็นถึงเจตคติในการเรียนรู้       
6. มีความพร้อมในการน าเสนอผลงาน เช่นพูดด้วยความ 
ม่ันใจ และมีน้ าเสียงท่ีหนักแนน่ 

      

รวม รวมคะแนนเฉลี่ย  
คิดเป็นร้อยละ  

 
 
หมายเหตุ 4 = ดีมาก ; 3 = ดี ; 2 = พอใช ้; 1 = ต้องปรับปรุง ; 0 = ต้องแก้ไขเป็นพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………….. 
(……………………………………………………) 

ครูผู้ประเมินผลงาน 

 


