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แผนการจดัการเรียนรู้ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2557
รหัสวชิา ค 22101 2

4 การแปลงทางเรขาคณติ เวลา 12 โมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เวลา 1

มาตรฐานการเรียนรู้/

ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) (spatial reasoning) และใช้
แบบจําลองทางเรขาคณติ (geometric model) ในการแก้ปัญหา

ค 3.2 ม.2/3
การหมุนและนาํไปใช้

ค 6.1
ตศาสตร์

ค 6.1 ม.2/2 ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

ค 6.1 ม.2/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การแปลงทางเรขาคณติ

รูปต้นแบบ กบัจุดบน ภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ : นกัเรียน

1. บอกความหมายและ การสะท้อนและการหมุนบน
ระนาบได้

2.
ด้านทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ : นกัเรียนสามารถ
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1. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจไดว้า่รูปใดเป็นรูปตน้แบบและภาพจากการแปลง
2. วามหมายและนาํเสนอรูปตน้แบบและ ไดจ้ากการแปลงไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ :

1. ทาํงานเป็นระบบ รอบคอบ
2. มีระเบียบวนิยัในการเรียน
3. มีความรับผดิชอบในการทาํกิจกรรมและทาํแบบฝึกหดั
4.
5.

นกัเรียนมี
1.
2. ความสามารถในการคิด

สาระการเรียนรู้

ทธศกัราช 2551

ตน้แบบและภาพเท่ากนัทุกประการ
3 แบบ ไดแ้ก่ การสะทอ้น และการ

หมุน
ประการกบัรูปตน้แบบเสมอ

หลกัฐานทางการเรียน
1. ใบ 1.1 – 1.3
2. เอกสารการเรียนรู้
3. 1.4
4. เอกสารแบบฝึกหดั
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การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้วดัผล  ครูและนักเรียน

วธีิวดัผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้ (K) นกัเรียน
1. บอกความหมายและ
สมบติัของ
การสะทอ้นและการหมุน
บนระนาบได้
2.

และการหมุนรูปตน้แบบได้

1. ตรวจผลงานการทาํ
ใบกิจกรรม 1.1 – 1.4

2. ตรวจแบบฝึกหดั

1. ใบกิจกรรม 1.1–1.4

2. แบบฝึกหดั

1. การตรวจใบกิจกรรม
ทาํแบบฝึกหดัจากใบ
กิจกรรมแต่ละขอ้ถูกให้
1 คะแนน ผดิให้ 0 คะแนน
2. การตรวจแบบฝึกหดั ทาํ
แบบฝึกหดัถูกตอ้งผา่น
เกณฑร้์อยละ 75

ด้านทกัษะกระบวนการ (P)
นกัเรียนสามารถ
1. ใหเ้หตุผลประกอบ
การตดัสินใจไดว้า่รูปใด
เป็นรูปตน้แบบและภาพ
จากการแปลง
2. วามหมาย
และนาํเสนอรูปตน้แบบ
และ
แปลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม

1. สังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียน

2. ตรวจผลงานการทาํ
ใบกิจกรรม1.1 – 1.4

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียนรายบุคคล

2. ใบกิจกรรม 1.1–1.4

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานร่วมกนัของนกัเรียน
รายบุคคลใหค้ะแนนตาม

หนดไวใ้นการ
สังเกตแต่ละหวัขอ้ใหร้ะดบั
คะแนนเป็น
5 = มีการปฏิบติัม
4 = มีการปฏิบติัมาก
3 = มีการปฏิบติัปานกลาง
2 = มีการปฏิบติันอ้ย
1 =
2. การตรวจใบกิจกรรม ทาํ
แบบฝึกหดัจากใบกิจกรรม
แต่ละขอ้ถูกให้ 1 คะแนน
ผดิให้ 0 คะแนน
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วธีิวดัผล เกณฑ์การประเมินผล
3. ตรวจแบบฝึกหดั 3. แบบฝึกหดั 3. การตรวจแบบฝึกหดั ทาํ

แบบฝึกหดัถูกตอ้งผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 75

ด้านเจตคติ/คุณลกัษณะ (A)

1. ทาํงานเป็นระบบรอบคอบ
2. มีระเบียบวนิยัในการเรียน
3. มีความรับผดิชอบใน
การทาํกิจกรรมและทาํ
แบบฝึกหดั
4.
กลา้แสดงความคิดเห็น

5. ตระหนกัในคุณค่าและ
มีเจต

1. สังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียน

2. ตรวจผลงานการทาํ
ใบกิจกรรม1.1 – 1.4

3. ตรวจแบบฝึกหดั

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียนรายบุคคล

2. ใบกิจกรรม 1.1–1.4

3. แบบฝึกหดั

1. การสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียนรายบุคคล  ให้

กาํหนดไว ้ในการสังเกต
แต่ละหวัขอ้  ให้ระดบั
คะแนนเป็น
5  =
4  = มีการปฏิบติัมาก
3  = มีการปฏิบติัปานกลาง
2  = มีการปฏิบติันอ้ย
1  =
2. การตรวจใบกิจกรรม ทาํ
แบบฝึกหดัจากใบกิจกรรม
แต่ละขอ้ถูกให้ 1 คะแนน
ผดิให้ 0 คะแนน
3. การตรวจแบบฝึกหดั ทาํ
แบบฝึกหดัถูกตอ้งผา่น
เกณฑร้์อยละ 75
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วธีิวดัผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านสมรรถนะ (C)
นกัเรียนมี
1. ความสามารถในการ

2. ความสามารถในการคิด

1. สังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียน

2. ตรวจผลงานการทาํ
ใบกิจกรรม1.1 – 1.4

3. ตรวจแบบฝึกหดั

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียนรายบุคคล

2. ใบกิจกรรม 1.1–1.4

3. แบบฝึกหดั

1. การสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานร่วมกนัของ
นกัเรียนรายบุคคล  ให้

กาํหนดไว ้ในการสังเกต
แต่ละหวัขอ้  ให้ระดบั
คะแนนเป็น
5  =
4  = มีการปฏิบติัมาก
3  = มีการปฏิบติัปานกลาง
2 = มีการปฏิบติันอ้ย
1  =
2. การตรวจใบกิจกรรม ทาํ
แบบฝึกหดัจากใบกิจกรรม
แต่ละขอ้ถูกให้ 1 คะแนน
ผดิให้ 0 คะแนน
3. การตรวจแบบฝึกหดั ทาํ
แบบฝึกหดัถูกตอ้งผา่น
เกณฑร้์อยละ 75

กจิกรรมการเรียนรู้

1
1.

และภาพ เช่น
“
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“ รียนยนืส่องกระจกเงา นกัเรียนจะเห็นตวัของนกัเรียนอยูใ่นกระจกเงา”

1.1

2
2. 1.2 แลว้ให้นกัเรียนแต่ละคนสรุปว่า รูปตน้แบบและภาพคือ

และหลงัการแปลงจนนกัเรียนไดข้อ้สรุปตรงกนัของรูปตน้แบบและภาพ (
รูปก่อนการแปลงเรียกวา่ รูปต้นแบบ และรูปหลงัการแปลง เรียกวา่ ภาพ และรูปต้
เท่ากนัทุกประการ)

3
3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 1.3

ความหมายของรูปตน้แบบและภาพอยา่งชดัเจน

4
4.

ระยะห่าง และขนาดของรูปตน้แบบและภาพ  แลว้ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย
5. เรียนรู้

5
6. 1.4 แลว้ให้นกัเรียนในแต่ละ

7.

8. ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั
เป็นการประเมินผล
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1. 1.1 – 1.3
2. เอกสารการเรียนรู้
3. 1.4
4. เอกสารแบบฝึกหดั

กจิกรรมเสนอแนะ/
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

......................................................
(นางภทัรา  ชายวงศ)์

ตาํแหน่ง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่
........./........./.........
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บันทกึความเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ล ........................................................
(..................................................)

ตาํแหน่ง..................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของ
มอบหมาย

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..................................................
(นายธนกฤต  โมราศิลป์)

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

..................................................
(นางสาวจิติพร  หนูคง)

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้
รหัสวชิา ค22101 นฐาน 4 การแปลงทางเรขาคณติ

1

1. ผลการเรียนรู้
1.1 ด้านความรู้ (K)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.2 ด้านทกัษะกระบวนการ(P)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.3 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์(A)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...……………………….
1.4 สมรรถนะสําคัญ(C)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. บรรยากาศการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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3. (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. ปัญหา/ /แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพฒันา
ปัญหา/ สาเหตุปัญหา/ แนวทางแก้ปัญหา/ วธีิแก้ปัญหา/ ผลการแก้ปัญหา/

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

............................................
(นางภทัรา  ชายวงศ)์

ตาํแหน่ง ครูโรงเรียนเชียรใหญ่
........./........./.........
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1 รูปต้นแบบและภาพ
1.1

ให้นกัเรีย
ระหวา่งก่อนการแปลงและหลงัการแปลง

1.

ลกัษณะคลา้ยกบัตวัอยา่ง
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................... .............
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
2.

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

........................................................................................................................................ ............

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................
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1.2

ใดเป็นรูปตน้แบบและภาพ และพิจารณาขนาดของรูปตน้แบบและภาพ

1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป A รูป A’
รูป A รูปต้นแบบ
รูป A’ ภาพ

2. B ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป B รูป B’
รูป B ............................
รูป B’ .............................

3. C ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป C รูป C’
รูป C .............................
รูป C’ ..............................
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4. D

รูป D รูป D’
รูป D ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป D’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ภาพ

5. E

รูป E รูป E’
รูป E ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ ..........................
รูป E’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ............................

6. F

รูป F รูป F’
รูป F ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ ..........................
รูป F’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ............................

รูปก่อนการแปลง เรียกวา่ .....................................................................
รูปหลงัการแปลง เรียกวา่ ....................................................................
รูปตน้แบบและภาพมีขนาด .......................................................................................................

......................................................................................................................................... ........................

.................................................................................................................................................................
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1.2

1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป A รูป A’
รูป A รูปต้นแบบ
รูป A’ ภาพ

2. B ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป B รูป B’
รูป B รูปต้นแบบ
รูป B’ ภาพ

3. C ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป C รูป C’

รูป C รูปต้นแบบ
รูป C’ หลงั ภาพ



36

4. D

รูป D รูป D’
รูป D ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป D’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ภาพ

5. E

รูป E รูป E’
รูป E ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป E’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ภาพ

6. F

รูป F รูป F’
รูป F ก่อนการพลิกรูป จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป F’ หลงัการพลิกรูป จะเรียกวา่ ภาพ

รูปก่อนการแปลง เรียกวา่ รูปต้นแบบ

รูปหลงัการแปลง เรียกวา่ ภาพ

รูปตน้แบบและภาพมีขนาด เท่ากนัทุกประการ
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1.3

รูปตน้แบบและภาพ

1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวาตามลูกศร

รูป A รูป A’
...................................................................................................................................................... .......
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. B ขนานกบัแนวราบไปทางซ้ายตามลูกศร

รูป B’ รูป B
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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3. C

รูป C รูป C’
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

4. D

รูป D’ รูป D
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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5. E ไปในทิศทวนเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา

รูป E’ รูป E
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

6. อหมุนรูป F ไปในทิศตามเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา

รูป F รูป F’
............................................................................................................................. ................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1.3

1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวาตามลูกศร

รูป A รูป A’

รูป A รูปต้นแบบ
รูป A’ ภาพ

2. B ขนานกบัแนวราบไปทางซา้ยตามลูกศร

รูป B’ รูป B

รูป B รูปต้นแบบ
รูป B’ ภาพ
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3. C

รูป C รูป C’

รูป C ก่อนการพลิก  จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป C’ หลงัการพลิก  จะเรียกวา่ ภาพ

4. D

รูป D’ รูป D

รูป D ก่อนการพลิก  จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป D’ หลงัการพลิก  จะเรียกวา่ ภาพ
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5. E ไปในทิศทวนเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา

รูป E’ รูป E

รูป E ก่อนการหมุน  จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป E’ หลงัการหมุน  จะเรียกวา่ ภาพ

6. F ไปในทิศตามเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา

รูป F รูป F’

รูป F ก่อนการหมุน  จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป F’ หลงัการหมุน  จะเรียกวา่ ภาพ
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เอกสารการเรียนรู้

หมุนทวนเขม็นาฬิกา ขยายขนาด

การส่ง (mapping) เราเรียกรูปเรขาคณิตก่อน
การแปลงว่า รูปต้นแบบ (pre-image) ภาพ
( image) A’ แทนภาพของรูปตน้แบบ A และใชส้ัญลกัษณ์ “ ” แทนการ
ส่งจาก A ไปยงั A’

(transformations)
/หรือ รูปทรง และ/หรือ ขนาดของวตัถุ
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“ ” (geometric transformations) และเรียกคู่
จุดสมนัย

1. AB ขนานกบัแนวราบไปทางขวา 5 หน่วย

B B’

A                      A’

2. ABC ตามแนวราบไปทางขวา 10 หน่วย

C C’

A                               B                                            A’ B’
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3. AB ขา้มแนวส่วนของเส้นตรง L

B B’

A                                                                             A’
L

4. ABC ขา้มแนวส่วนของเส้นตรง L

C C’

A                               B                                 A’ B’
L

5. AB A เป็นจุดหมุนไปในทิศตามเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา

B

A
A’ B’
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6. ให้ B ABC ในทิศทางตามเขม็นาฬิกาไปเป็นมุม 90
องศา

A                              C

A’

B’ B                                       C’

A’ B’ C’ ABC
โดย จุด A และ A’

จุด B และ B’
และ จุด C และ C’
เรากล่าววา่ ส่วนของเส้นตรง AB กบัส่วนของเส้นตรง A’B’

ส่วนของเส้นตรง BC กบัส่วนของเส้นตรง B’C’
ส่วนของเส้นตรง CA กบัส่วนของเส้นตรง C’A’

B’

C’

A’

C

B

A
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2551
งเท่

รูปตน้แบบและภาพเท่ากนัทุกประการ
3

ประการกบัรูปตน้แบบเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง
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1.4

เป็นรูปตน้แบบและภาพ
1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป A รูป A’
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2.

รูป A

รูป A’

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3. รูปพดัลม

“ถา้นกัเรียนเปิดพดัลม  นกัเรียนก็จะเห็นใบพดัของพดัลมหมุน”
ใบพดัลมก่อนการหมุน จะเรียกวา่ ..................................
ใบพดัลมหลงัการหมุน จะเรียกวา่ ..................................
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1.4

1. A ขนานกบัแนวราบไปทางขวา

รูป A รูป A’
รูป A รูปต้นแบบ
รูป A’ ภาพ

2.

รูป A

รูป A’

รูป A ก่อนการสะทอ้น จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
รูป A’ หลงัการสะทอ้น จะเรียกวา่ ภาพ

3. รูปพดัลม

“ถา้นกัเรียนเปิดพดัลม  นกัเรียนก็จะเห็นใบพดัของพดัลมหมุน”
ใบพดัลมก่อนการหมุน จะเรียกวา่ รูปต้นแบบ
ใบพดัลมหลงัการหมุน จะเรียกวา่ ภาพ
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เอกสารแบบฝึกหัด

1. ขนานกบัแนวราบไปทางซา้ย (1 คะแนน)

รูป A รูป B
รูป B ......................................
รูป A ......................................

2. อนส่วนของเส้นตรง RS ขนานกบัแนวราบไปทางซา้ย 3
PQ ขนานกบัแนวราบไปทางขวา 3 แหน่งของรูปตน้แบบ (2
คะแนน)

Q R

P S

3. ของเส้นตรง L
ตน้แบบ (2 คะแนน)

L
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

-2

5 10 15 20

C

A B

4. AB A เป็นจุดหมุน ไปในทิศทวนเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา
จงเขียนภา (2 คะแนน)

B

A

5. ให้ A ABC ในทิศทางทวนเขม็นาฬิกาไปเป็นมุม 90 องศา
(3 คะแนน)



52

เฉลยแบบฝึกหัด

1. นดให ้ ขนานกบัแนวราบไปทางซา้ย (1 คะแนน)

รูป A รูป B
รูป B รูปต้นแบบ
รูป A ภาพ

2. RS ขนานกบัแนวราบไปทางซา้ย 3
PQ ขนานกบัแนวราบไปทางขวา 3 ( 2
คะแนน)

Q                  Q’ R’ R

P P’ S’ S

3. อพลิกรูปเรขาคณิต  ขา้มแนวส่วนของเส้นตรง L
ตน้แบบ ( 2 คะแนน )

L
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18

16

14

12

10

8

6

4

2

5 10 15 20 25

C' B' C

A'
B

4. AB A เป็นจุดหมุน ไปในทิศทวนเขม็นาฬิกาเป็นมุม 90 องศา
(2 คะแนน)

B

A

5. ให้ A ABC ในทิศทางทวนเขม็นาฬิกาไปเป็นมุม 90 องศา
นแบบ ( 3 คะแนน )

B’ A’


