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วธีิด าเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว 
 

รายงาน          แบบฝึก / ใบงาน      ช้ินงาน         อ่ืนๆ………………………… 
 

รายละเอยีดของงาน 
1.   ใหน้กัเรียนท ารายงานสรุปเก่ียวกบัเน้ือหา ท่ีเรียน  ใน  3  หวัขอ้ เร่ือง ไดแ้ก่ 

หัวข้อที ่1   เร่ือง   “ การหาพื้นท่ีผวิและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก”  โดยในหวัขอ้ท่ี 1 จะตอ้งมีเน้ือหา
ประกอบดว้ย  
1.1 อธิบายส่วนประกอบของปริซึม  พร้อมวาดรูปประกอบ 
1.2 การหาพื้นท่ีผวิปริซึม ชนิดต่างๆไม่ซ ้ ากนั    3 ชนิด  พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ พร้อมแสดงวธีิท า 
1.3  การหาปริมาตรปริซึม  ชนิดต่างๆ ไม่ซ ้ ากนั  3  ชนิด   พร้อมยกตวัอยา่งประกอบพร้อมแสดงวธีิท า 
1.4 อธิบายลกัษณะของทรงกระบอกตนั  พร้อมวาดรูปประกอบ 
1.5 การหาพื้นท่ีผวิทรงกระบอกตนั   พร้อมยกตวัอยา่ง  3  ตวัอยา่ง พร้อมแสดงวธีิท า 
1.6 การหาปริมาตรทรงกระบอกตนั  พร้อมยกตวัอยา่ง 3  ตวัอยา่ง พร้อมแสดงวธีิท า 
1.7 อธิบายลกัษณะของทรงกระบอกกลวง  พร้อมวาดรูปประกอบ 
1.8 การหาพื้นท่ีผวิของทรงกระบอกกลวง ยกตวัอยา่ง 3  ตวัอยา่ง พร้อมแสดงวธีิท า 
1.9 การหาปริมาตรของทรงกระบอกกลวง พร้อมยกตวัอยา่ง 3  ตวัอยา่ง พร้อมแสดงวธีิท า 
หัวข้อที ่2   เร่ือง “ ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสถิติ” โดยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายของสถิติ  และวธีิการเก็บขอ้มูล 
2.2 สรุปความหมาย  ลกัษณะ  การน าไปใช ้ ของแผนภาพแบบจุด  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 2 ตวัอยา่ง 
2.3  สรุปความหมาย ลกัษณะ   การน าไปใช ้  ของแผนภาพน – ใบ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 2  ตวัอยา่ง 
2.4  อธิบายวธีิการสร้าง ตารางแจกแจงความถ่ี  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 2 ตวัอยา่ง  
2.5 สรุปความหมาย   ลกัษณะ การน าไปใช ้วธีิการสร้าง ฮีสโทแกรม พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 2 ตวัอยา่ง 
2.6 การวดัค่ากลางของขอ้มูล แบบไม่แจกแจงความถ่ี   ไดแ้ก่  การหามธัยฐาน , ฐานนิยม  และค่าเฉล่ียเลขคณิต 

พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ   
2.7  การวดัค่ากลางของขอ้มูล แบบแจกแจงความถ่ี  ไดแ้ก่ การหามธัยฐาน , ฐานนิยม  และค่าเฉล่ียเลขคณิต 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ   
 
 



หัวข้อที ่3   เร่ือง “ เส้นขนาน” 
3.1   ลกัษณะและส่วนประกอบของเส้นขนาน 
3.2    สมบติัขอ้ท่ี 1  ผลบวกของมุมภายในขา้งเดียวกนัของเส้นขนานรวมกนัได ้180 องศา  ยกตวัอยา่ง 5 ขอ้ พร้อม
แสดงวธีิการคิดและน าสมบติัขอ้น้ีไปใช ้
3.3  สมบติัของท่ี 2  มุมแยง้มีขนาดเท่ากนั   ยกตวัอยา่งประกอบ 5  ขอ้ พร้อมแสดงวธีิการคิดและน าสมบติัขอ้น้ีไปใช ้
3.4   สมบติัขอ้ท่ี 3  มุมภายในและภายนอกขา้งเดียวกนัของเส้นตดัมีขนาดเท่ากนั   ยกตวัอยา่งประกอบ 5  ขอ้ พร้อม
แสดงวธีิการคิดและน าสมบติัขอ้น้ีไปใช ้
2.    ในการท ารายงานนักเรียนจะต้องใช้ลายมือตนเอง  ลายมือเดียวกนัทั้งเล่มรายงาน     เขียนสรุปเน้ือหา ตัวบรรจง 
ท างานให้เรียบร้อย  โดยใช้หนังสือประกอบการสรุปท ารายงานไม่ต ่ากว่า  3  เล่ม  สามารถระบายสี ตกแต่งรายงานให้
สวยงามได้   
3.   เน้ือหาในรายงานไม่ต ่ากว่า  10    หน้ากระดาษ A4    
4.  เข้าเล่มรายงานโดยการเย็บด้านข้าง หรือใส่สันรูด  ในรายงานจะต้องมีส่วนประกอบครบ ได้แก่ ปกหน้า  , แผ่น
รองปก , ค าน า , สารบัญ ,เน้ือหา , เอกสารอ้างองิ และปกหลงั    
 
เกณฑ์พจิารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม 

1. เน้ือหาครบตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้ ถูกตอ้ง  สมบูรณ์ 
2. เขียนดว้ยลายมือตวัเอง  ตวับรรจง  มีความเรียบร้อย  ตกแต่งงานไดน่้าสนใจ  น่าอ่าน   
3.  วธีิการส่งงาน  ใหน้กัเรียนถ่ายรูป  หรือสแกน เป็น ไฟลรู์ปภาพ ( .GIF)   หรือ Save  เป็น PDF  ส่งมาทางท่ี

อยูด่า้นล่างน้ี 
ID Line : 089 -153-0738     or   E-mail : mayday_kung@hotmail.com 

ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 
1. มิสวลิาวรรณ    เบอร์ 089 - 153 - 0738 
2. มาสเตอร์วฑูิรย ์  เบอร์ 085 – 292 – 5663 

 
ลงช่ือ ………มิสวลิาวรรณ………ผลสุทธ์ิ……ครูผู้สอน         

……23…/…ก.ค…../……64…… 
 
ผลการพจิารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

      อนุมัต ิ
 
 ....................................................... 
( มิสกตัญญู นันทวิฒันโภคิน ) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
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