
 

ใบงานที่ 1.1 เร่ือง การแปลง 
 

 
จดุประสงค ์ อธิบายเกี่ยวกับการแปลงได้  

1. พิจารณาป้ายต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

 
 1.1 นักเรียนเคยเห็นป้ายข้อความนี้เขียนไว้ที ่   ด้าน      
 1.2 ป้ายนี้เป็นค าภาษาอังกฤษค าว่า    แปลว่า     
 1.3 สาเหตุที่ต้องท าให้ป้ายมลีักษณะเป็นเช่นนี้เพราะ       
             

2. จงเขียนข้อความใดก็ได้ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อความในข้อ 1.  
 
 
 
 

3. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการแปลง 
ก าหนรูป ก เป็นรูปต้นแบบและรูป ข เป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูป ก 

 
จากรูป ถ้า A เป็นจุดจุดหนึ่งบนรปู ก  จุด A (อ่านว่า เอไพร์ม) จะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด A   

เรากลา่วว่า จุด A และจุด Aเป็นจุดที่สมนยักัน 
 ก าหนด  ABC  เป็นรูปต้นแบบ และ  ABC  เป็นภาพที่เกิดจากการแปลง 

 
จากรูป  จุด A และจุด A เป็นจุดที่สมนยักัน 

จุด และจุด    เป็นจุดที่สมนัยกัน 
               และ จุด และจุด    เป็น    
นอกจากน้ี  เรายังกล่าวได้ว่า     ̅̅ ̅̅    กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนยักัน 
       เป็นด้านที่สมนัยกัน 
      และ       เป็น     

 

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



 

ใบงานที่ 1.2 เร่ือง การเลื่อนขนาน 
 

 
จดุประสงค ์ บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน และอธิบายการวิธีการเลื่อนขนานรูปต้นแบบได้ 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  

 
 1.1 เวกเตอร์ MN (เขียนแทนด้วย   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ) ซึ่งจะมีทิศทางจากจุดเริ่มต้น M ไปยังจุดสิ้นสุด N และมี
ขนาดเท่ากับความยาวของ   ̅̅̅̅̅ 

 1.2  จุด a จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ   ̅̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด   M  ไปจดุ    N     มีจุด   A   เป็นจุดทีส่มนัยกัน 
จุด b จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั   ̅̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด   M  ไปจดุ          มจีุด          เป็นจุดทีส่มนัยกัน 
จุด c จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั   ̅̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด         ไปจุด          มีจุด          เป็นจุดทีส่มนัยกัน    
จุด P จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั        ทิศทางจากจุด         ไปจุด           มีจุด          เป็นจุดทีส่มนัยกัน    

 1.3  มี   ̅̅ ̅̅   กับ    ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ขนานกันและยาวเท่ากัน 
มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านทีส่มนัยกัน        

 และ มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็น          
 1.4    ̅̅ ̅̅ ̅  ,    ̅̅ ̅̅̅ ,    ̅̅ ̅̅   ,    ̅̅ ̅̅   จะ   กับ    ̅̅̅̅̅ 

และ AA =  BB  =  CC  =  PP =  MN 
 1.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน 
        จะ  ทับกันได้สนิทโดยไมพ่ลิกรูป  
   ทับกันได้สนิทแตต่้องพลิกรูป 
   ทับกันไม่สนิท 
 
2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑   ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน 

 

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



 

 2.1 จงวาดภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 จุด  A จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ ทิศทางจากจุด  C  ไปจุด มีจุด เป็นจุดที่สมนัยกัน 

จุด B จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั  ทิศทางจากจุด ไปจุด มีจุด เป็นจุดที่สมนัยกัน 
จุด D จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ  ทิศทางจากจุด ไปจุด มีจุด เป็นจุดที่สมนัยกัน 

 2.3  มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และยาวเท่ากัน 
มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และ      
มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และ      
มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และ      

 2.4     ̅̅ ̅̅ ̅  ,    ̅̅ ̅̅̅ ,    จะ   กับ    
และ AA =     =     =     

 2.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน 
        จะ  ทับกันได้สนิทโดยไมพ่ลิกรูป  
   ทับกันได้สนิทแตต่้องพลิกรูป 
   ทับกันไม่สนิท 
 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน 

 
 3.1 จงวาดภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 



 

 3.2  จุด P จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ ทิศทางจากจุด   ไปจุด      มีจุด         เป็นจุดที่สมนัยกนั 
จุด Q จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ ทิศทางจากจุด   ไปจุด      มีจุด         เป็นจุดที่สมนัยกนั 
จุด R จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั ทิศทางจากจุด   ไปจุด      มีจุด         เป็นจุดที่สมนัยกนั 

 3.3  มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และยาวเท่ากัน 
มี  กับ  เป็นด้านที่สมนัยกัน และ      
มี  กับ  เป็น        
มี  กับ  เป็น        

 3.4     ,        ,              จะ  กับ    
และ        =      =    =     

 3.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน 
        จะ  ทับกันได้สนิทโดยไมพ่ลิกรูป  
   ทับกันได้สนิทแตต่้องพลิกรูป 
   ทับกันไม่สนิท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยใบงานที่ 1.1 เร่ือง การแปลง หน่วยท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การแปลงทางเรขาคณิต 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

 
 
จุดประสงค์  อธิบายเกี่ยวกับการแปลงได ้

1. พิจารณาป้ายต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

 
 1.1 นักเรียนเคยเห็นป้ายข้อความนี้เขียนไว้ที่...  รถพยาบาล  ...ด้าน.....หน้ารถ..................... 
 1.2 ป้ายนี้เป็นค าภาษาอังกฤษค าว่า..........AMBULANCE.................แปลว่า..... รถพยาบาล ............... 
 1.3 สาเหตุที่ต้องท าให้ป้ายมลีักษณะเป็นเช่นนี้เพราะ....รถคันที่อยูด่า้นหน้าจะมองผา่นกระจกมองหลงัแล้วเห็น 
เป็นค าว่า AMBULANCE......................................................................................................................... 

2.   จงเขียนข้อความใดกไ็ด้ให้มลีกัษณะเช่นเดียวกันกับข้อความในข้อ 1.  
 
 
 

     3.   รูปต้นแบบและภาพที่ไดจ้ากการแปลง 
ก าหนรูป ก เป็นรูปต้นแบบและรูป ข เป็นภาพที่ได้จากการแปลงรูป ก 

 
จากรูป ถ้า A เป็นจุดจุดหนึ่งบนรปู ก  จุด A (อ่านว่า เอไพร์ม) จะเป็นภาพที่ได้จากการแปลงจุด A   

เรากลา่วว่า จุด A และจุด Aเป็นจุดที่สมนยักัน 
 ก าหนด  ABC  เป็นรูปต้นแบบ และ  ABC  เป็นภาพที่เกิดจากการแปลง 

 
จากรูป  จุด A และจุด A เป็นจุดที่สมนยักัน 

จุด …B.... และจุด .... B... เป็นจดุที่สมนัยกัน 
               และ จุด ...C... และจดุ .... C... เป็น…จุดที่สมนยักัน……………… 
นอกจากน้ี เรายังกล่าวได้ว่า    ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน 
    …   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  … เป็นด้านที่สมนัยกัน 
                  และ  …   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  ……เป็น...ด้านที่สมนัยกัน.............. 
 



 

เฉลยใบงานที่ 1.2 เร่ือง การเลื่อนขนาน หน่วยท่ี 4 แผนที่ 1 การเลื่อนขนาน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 
 
 
 

จุดประสงค์ บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน และอธิบายการวิธีการเลื่อนขนานรูปต้นแบบได้  
1.  ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เวกเตอร์ MN (เขียนแทนด้วย   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑  ) ซึ่งจะมีทิศทางจากจุดเริ่มต้น M ไปยังจุดสิ้นสุด N และมีขนาด
เท่ากับความยาวของ   ̅̅̅̅̅ 

     1.2 จุด a จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ   ̅̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด M ไปจุด N มีจุด A เป็นจุดที่สมนัยกนั 
จุด b จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั   ̅̅̅̅̅ ทิศทางจากจุด M ไปจุด N มีจุด Bเป็นจุดที่สมนัยกัน 
จุด c จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั   ̅̅̅̅̅ ทิศทางจากจุด M ไปจุด N มีจุด Cเป็นจุดทีส่มนัยกัน     
จุด P จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากบั .........ทิศทางจากจุด M ไปจุด N มีจุด Pเป็นจุดที่สมนยักัน    

     1.3  มี   ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนยักัน ขนานกันและยาวเท่ากัน 
 มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ……ขนานกันและยาวเท่ากัน.…… 

           และ  มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅  เป็น....ด้านท่ีสมนัยกัน ขนานกันและยาวเทา่กัน.............. 
     1.4    ̅̅ ̅̅ ̅  ,    ̅̅ ̅̅̅ ,    ̅̅ ̅̅   ,    ̅̅ ̅̅   จะ....ขนานกนั.....กับ    ̅̅̅̅̅ 

และ aA =  BB  =  CC  =  PP =  MN 
     1.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพท่ีได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ  ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

            ทับกันได้สนิทแตต่้องพลิกรูป 
            ทับกันไม่สนิท 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.1 จงวาดภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 จุด A จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ    ̅̅ ̅̅  ทิศทางจากจุด C ไปจุด  มีจุด  เป็นจุดที่สมนัยกัน 

    จุด B จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ   ̅̅ ̅̅  ทิศทางจากจุด C ไปจุด  มีจุด  เป็นจุดที่สมนัยกัน 
    จุด D จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ   ̅̅ ̅̅ ..ทิศทางจากจุด C ไปจุด  มีจุด  เป็นจุดที่สมนัยกัน    

      2.3   มี   ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็นด้านที่สมนัยกัน และยาวเท่ากัน 
             มี   ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅̅  เป็นด้านที่สมนยักัน และ…ยาวเท่ากัน………….…… 

       มี   ̅̅ ̅ กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็น...ด้านทีส่มนัยกนั และยาวเท่ากัน.................... 
       มี   ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็น...ด้านทีส่มนัยกนั และยาวเท่ากัน.................... 

      2.4     ̅̅ ̅̅ ̅  ,    ̅̅ ̅̅̅ ,     ̅̅ ̅̅ ̅  จะขนานกัน กับ     ̅̅ ̅̅    
และ AA =     =     =     

      2.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกนั จะ  ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรปู  
                   ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                   ทับกันไม่สนิท 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1 จงวาดภาพท่ีเกดิจากการเลื่อนขนานให้สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a.  



 

 3.2 จุด P จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ    ̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด   ไปจุด   มีจดุ    เป็นจุดที่สมนัยกัน 
     จุด Q จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ    ̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด   ไปจุด   มีจดุ    เป็นจุดที่สมนัยกัน 
     จุด R จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ    ̅̅̅̅  ทิศทางจากจุด   ไปจุด   มีจดุ    เป็นจุดที่สมนัยกัน  

      3.3  มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็นด้านที่สมนยักัน และยาวเท่ากัน 
            มี   ̅̅ ̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅̅  เป็นด้านที่สมนยักัน และ…ยาวเท่ากัน………….…… 

      มี   ̅̅̅̅  กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็น...ดา้นท่ีสมนัยกนั และยาวเท่ากัน.................... 
      มี   ̅̅ ̅ กับ   ̅̅ ̅̅ ̅ เป็น...ดา้นท่ีสมนัยกนั และยาวเท่ากัน.................... 

     3.4     ̅̅ ̅̅   ,    ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅ ̅  จะขนานกัน กับ     ̅̅ ̅̅    
 และ PP =     =     =     

      3.5 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ  ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรปู  
                 ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                   ทับกันไม่สนิท 

 
 



ใบงานที่ 2 เร่ือง การสะท้อน 
 

 
จดุประสงค ์ บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการสะท้อน และอธิบายการวิธีการสะท้อนได้ 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง l เป็นเส้นสะท้อน 

 
1.1  เส้นตรง  l เป็นเส้นสะท้อน   

 1.2  รูปต้นแบบคือ PQR  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ ............. 
 1.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 1.4  จุด P ไม่อยู่บนเส้นตรง  l แล้วเส้นตรง  l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅   
       จุด Q ไม่อยู่บนเส้นตรง  l แล้วเส้นตรง  l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅ 
       จุด R อยู่บนเส้นตรง  l แล้วจุด R และจุด R เป็นจุดเดียวกัน 
      1.5  มี   ̅̅ ̅̅  กับ       ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี   ̅̅̅̅  กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….…………………………….…… 
           และ มี .......... กับ .......... เป็น........................................................................  

1.6     ̅̅ ̅̅   ขนานกับ     ̅̅ ̅̅ ̅  แต่ยาวไม่เท่ากัน 
   

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง XY เป็นเส้นสะท้อน 

 
 

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



2.1  เส้นตรง ………….. เป็นเส้นสะท้อน   
 2.2  รูปต้นแบบคือ ………………….  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ ……….............. 
 2.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 2.4  จุด K ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก …………….. 
       จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง …….... แล้วเส้นตรง …….... จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก ……............. 
       จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง …….... แล้วเส้นตรง …….... จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก ……............. 
       จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง …….... แล้วเส้นตรง …….... จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก ……............. 
      2.5  มี     ̅̅̅̅    กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี ............กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….…………………………….…… 
      มี ............กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….…………………………….…… 

           และ มี .......... กับ ........... เป็น........................................................................  
2.6     ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅   ,     ̅̅ ̅̅ ̅̅   จะ............................  แต่ยาวไม่เท่ากัน 

 
3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง XY เป็นเส้นสะท้อน 

 
3.1  เส้นตรง ………….. เป็นเส้นสะท้อน   

 3.2  รูปต้นแบบคือ ………………….  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ ……….............. 
 3.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 3.4  จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก …………….. 
       จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง …….... แล้วเส้นตรง …….... จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก ……............. 
       จุด ……… ไม่อยู่บนเส้นตรง …….... แล้วเส้นตรง …….... จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก ……............. 
      3.5  มี ……….กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี ............กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….…………………………….…… 
           และ มี .......... กับ ........... เป็น........................................................................  

3.6  …..…… ,  …..…… ,  ……..…  จะ............................  แต…่…………………………. 



เฉลยใบงานที่ 2 เรื่อง การสะท้อน หน่วยที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสะท้อน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 
 
 

จุดประสงค์ บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อน และอธิบายการวิธีการสะท้อนได้ 
1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง l เป็นเส้นสะท้อน 

 
1.1  เส้นตรง  l เป็นเส้นสะท้อน   

 1.2  รูปต้นแบบคือ PQR  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ  P Q R  
 1.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 1.4  จุด P ไม่อยู่บนเส้นตรง  l แล้วเส้นตรง  l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅   
       จุด Q ไม่อยู่บนเส้นตรง  l แล้วเส้นตรง  l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅ 
       จุด R อยู่บนเส้นตรง  l แล้วจุด R และจุด R เป็นจุดเดียวกัน 
      1.5  มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี   ̅̅̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
           และ มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน  

1.6     ̅̅ ̅̅   ขนานกับ     ̅̅ ̅̅ ̅  แต่ยาวไม่เท่ากัน 
   

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง XY เป็นเส้นสะท้อน 

 
 



2.1  เส้นตรง XY  เป็นเส้นสะท้อน   
 2.2  รูปต้นแบบคือ KLMN  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ K L M N    
 2.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 2.4  จุด K ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅ 
       จุด L ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก     ̅̅ ̅̅  
       จุด M ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅̅  
       จุด N ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅ 
      2.5  มี   ̅̅̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      มี   ̅̅̅̅̅ กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

           และ มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน  
2.6     ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅   ,     ̅̅ ̅̅ ̅̅   จะขนานกัน  แต่ยาวไม่เท่ากัน 

 
3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีเส้นตรง XY เป็นเส้นสะท้อน 

 
3.1  เส้นตรง XY เป็นเส้นสะท้อน   

 3.2  รูปต้นแบบคือ KLM  ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคือ K L M    
 3.3  หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกัน จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                       ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                        ทับกันไม่สนิท 
 3.4  จุด K ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅ 
       จุด L ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก     ̅̅ ̅̅  
       จุด M ไม่อยู่บนเส้นตรง XY แล้วเส้นตรง  XY จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก    ̅̅ ̅̅ ̅̅  
      3.5  มี   ̅̅̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
           และ มี   ̅̅̅̅̅ กับ     ̅̅ ̅̅ ̅̅   เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน  

3.6     ̅̅ ̅̅ ̅ ,     ̅̅ ̅̅   ,     ̅̅ ̅̅ ̅̅   จะขนานกัน  แตย่าวไม่เท่ากัน 



ใบงานที่ 3 การหมุน 
 

 
จดุประสงค ์ บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการหมุน และอธิบายการวิธีการหมุนรูปต้นแบบได้ 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด P ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 60 องศา 

 
1.1 จุดหมุน คือ..................... 
1.2 รูปต้นแบบ คือ  ABC   ภาพท่ีเกิดจากการหมุน คือ .......................... 

 1.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพทีไ่ด้จากการหมุนมาทับกนั จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  
          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 

            ทับกันไม่สนิท 
 1.4   B =      และขนาดของ   ̂    เท่ากับ   60   องศา 
        A =      และขนาดของ ………… เท่ากับ ………. องศา 
                 ....................  และขนาดของ ………… เท่ากับ ………. องศา 

1.5  มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านทีส่มนัยกนั  ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      มี   ̅̅̅̅  กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….…………………………………………………………..….…… 
      และ มี .......... กับ .......... เป็น............................................................................................................ 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด M ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 120 องศา 

 
2.1 จุดหมุน คือ..................... 
2.2 รูปต้นแบบ คือ ..................ภาพที่เกิดจากการหมุน คือ .......................... 
2.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนมาทับกนั จะ     ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                                          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                     ทับกันไม่สนิท 

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



2.4     = …………   และขนาดของ ………… เท่ากับ 120 องศา 
      …….................... และขนาดของ …………  เท่ากับ ………. องศา 
2.5  มี   ̅̅̅̅̅ กับ ............ เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….………………………………………………………….…… 
      และ มี .......... กับ .......... เป็น............................................................. .................................. 

 
3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 180 องศา 

 
3.1 จุดหมุน คือ..................... 
3.2 รูปต้นแบบ คือ ..................ภาพที่เกิดจากการหมุน คือ .......................... 
3.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนมาทับกนั จะ     ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                                          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                     ทับกันไม่สนิท 

3.4      = ………..……   และขนาดของ …………  เท่ากับ ………. องศา 
      …….................... และขนาดของ  …………  เท่ากับ ………. องศา 
      …….................... และขนาดของ  …………  เท่ากับ ………. องศา 
3.5  มี    ̅̅ ̅̅   กับ ............... เป็นด้านที่สมนัยกัน …………….……………………………………..…………….…… 
      มี .......... กับ .......... เป็น................................................................ ...................................... 
      และ มี .......... กับ .......... เป็น....................................................................... ...................... 

4. ภาพต่อไปนี้ภาพใดเกิดจากการหมุนรูปต้นแบบทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 270 องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 



เฉลยใบงานที่ 3 การหมุน หน่วยท่ี 4 แผนที่ 4 การหมุน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

 
จุดประสงค์ บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการหมุน และอธิบายการวิธีการหมุนรูปต้นแบบได ้

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด P ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 60 องศา 

 
1.1 จุดหมุน คือ P 
1.2 รูปต้นแบบ คือ  ABC   ภาพท่ีเกิดจากการหมุน คือ          

 1.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพทีไ่ด้จากการหมุนมาทับกนั จะ    ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  
          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 

            ทับกันไม่สนิท 
 1.4   B =      และขนาดของ   ̂   เท่ากบั 60 องศา 
        A =      และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 60 องศา 
                  C =      และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 60 องศา 

1.5  มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      มี   ̅̅̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนัยกนั ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      และ มี    ̅̅̅̅  กับ      ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด M ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 120 องศา 

 
2.1 จุดหมุน คือ M 
2.2 รูปต้นแบบ คือ  MNO   ภาพที่เกิดจากการหมุน คือ         
2.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนมาทับกนั จะ     ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  

                                          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                      ทับกันไม่สนิท 
 



2.4     =         และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 120 องศา 
         =         และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 120 องศา 

2.5  มี   ̅̅̅̅̅ กับ    ̅̅ ̅̅ ̅ เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

      และ มี    ̅̅̅̅̅ กับ    ̅̅ ̅̅ ̅ เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 180 องศา 

 
3.1 จุดหมุน คือ O 
3.2 รูปต้นแบบ คือ  ABC   ภาพที่เกิดจากการหมุน คือ          

3.3 หากน ารูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนมาทับกนั จะ     ทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป  
                                          ทับกันได้สนิทแต่ต้องพลิกรูป 
                     ทับกันไม่สนิท 

3.4     =      และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 180 องศา 
                    =      และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 180 องศา 
                  C =      และขนาดของ   ̂   เท่ากับ 180 องศา 

3.5  มี   ̅̅ ̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      มี   ̅̅̅̅  กับ     ̅̅ ̅̅ ̅   เป็นด้านที่สมนัยกนั ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 
      และ มี    ̅̅̅̅  กับ      ̅̅ ̅̅ ̅  เป็นด้านที่สมนัยกัน ยาวเท่ากัน แต่ไม่ขนานกัน 

4. ภาพต่อไปนี้ภาพใดเกิดจากการหมุนรูปต้นแบบทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 270 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



ใบงานที่ 4 เร่ือง การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก 
 

 
จดุประสงค ์ ระบุพิกัดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานบนระนาบ 
      ในระบบพิกัดฉากได้ 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 จากจุด A(1,1)  เลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x  2 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y    
      3 หน่วย จะได้จุด A มีพิกัดเป็น (3, 4) 

                จากจุด B(-4,2)  เลือ่นจุด B ไปทางขวาตามแนวแกน x 2 หน่วย และ.......................................... 
       ......................... .จะได้จุด B มีพิกัดเป็น ........................... 

      จากจุด C(-3,-1)  เลื่อนจุด C ........................................................... และ........................................ 
      ........................... จะได้จุด C มีพิกัดเป็น ........................... 

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x) ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น 2   
ในขณะที่สมาชิกตัวหลัง (ค่า y) ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น............ 

1.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ................................................... 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จากจุด A(3,2)  เลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  3 หน่วย จะไดจุ้ด A มีพิกัดเป็น (8, -1)   

                จากจุด B(….. , …..) เลื่อนจุด B ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และ…………………………… 
      ………………………………… จะได้จุด B มีพิกัดเป็น (….. , …..)   

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



     จากจุด C(….. , …..) เลื่อนจุด C ไป……………………………………………………. และ………………..……. 
     ……………………………………… จะไดจุ้ด C มีพิกัดเป็น (….. , …..)   
     จากจุด D(….. , …..) เลื่อนจดุ D ไป……………………………………………………. และ………………..……. 
     …………………………………… . จะได้จดุ D มีพิกัดเป็น (….. , …..)   

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น
..................  ในขณะที่สมาชิกตัวหลัง(ค่า y)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าลดลง
.................................... 

2.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ................................................... 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 จากจุด A(2,1)  เลื่อนจุด A ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  1 หน่วย จะไดจุ้ด A มีพิกัดเป็น (-2,0)   

                จากจุด B(….. , …..)  เลื่อนจุด B ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หน่วย และ…………………………… 
      …………………………………………………… จะได้จุด B มีพิกัดเป็น (….. , …..)   
     จากจุด C(….. , …..)  เลื่อนจุด C ไป……………………………………………………. และ………………..……. 
     ……………………………………………………….. จะได้จดุ C มีพิกัดเปน็ (….. , …..)   
     จากจุด D(….. , …..)  เลื่อนจดุ D ไป……………………………………………………. และ………………..……. 
     ……………………………………………………….. จะได้จดุ D มีพิกัดเปน็ (….. , …..)   

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าลดลง..................  
ในขณะที่สมาชิกตัวหลัง(ค่า y)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่า
..................................... 

3.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยใบงานที่ 4 เร่ือง การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก หน่วยท่ี 4 แผนที่ 4 การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

 
 
จุดประสงค์  ระบุพิกัดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณติที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานบนระนาบในระบบ 
พิกัดฉากได ้

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑⃑⃑  ⃑ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 จากจุด A(1,1)  เลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x 2 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y    
      3 หน่วย จะได้จุด A มีพิกัดเป็น (3,4) 
      จากจุด B(-4,2)  เลื่อนจุด B ไปทางขวาตามแนวแกน x 2 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y    

                 3 หน่วย จะได้จุด B มีพิกัดเป็น (-2,5)   
      จากจุด C(-3,-1)  เลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 2 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y    
      3 หน่วยจะได้จดุ C มีพิกัดเป็น (-1,2)   

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น 2   
ในขณะที่สมาชิกตัวหลัง(ค่า y)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนาน         ทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น  3 

1.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะทับกันไดส้นิทโดยไม่พลิกรูป 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑⃑⃑  ⃑ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  

 
 

2.1 จากจุด A(3,2)  เลื่อนจุด A ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  3 หน่วย จะไดจุ้ด A มีพิกัดเป็น (8,-1)   
     จากจุด B(-2,0)  เลื่อนจุด B ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  

                แนวแกน Y  3 หน่วย จะไดจุ้ด B มีพิกัดเป็น (3, -3)   



     จากจุด C(-3, -3)  เลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
     แนวแกน Y  3 หน่วย จะไดจ้ดุ C มีพิกัดเป็น (2, -6)   
     จากจุด D(1, -1)  เลื่อนจุด D ไปทางขวาตามแนวแกน x 5 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
     แนวแกน Y  3 หน่วย จะไดจ้ดุ D มีพิกัดเป็น (6, -4)   

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าเพิ่มขึ้น 5  
ในขณะที่สมาชิกตัวหลัง(ค่า y)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าลดลง 3 

2.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะทับกันไดส้นิทโดยไม่พลิกรูป  
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบ ตาม   ⃑⃑⃑⃑  ⃑ ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน  
 

 
 

3.1 จากจุด A(2,1)  เลื่อนจุด A ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  1 หน่วย จะไดจุ้ด A มีพิกัดเป็น (-2,0)   
     จากจุด B(-2,3)  เลื่อนจุด B ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หนว่ย และเลื่อนลงมาตาม  

                แนวแกน Y  1 หน่วย จะไดจุ้ด B มีพิกัดเป็น (-6,2)   
     จากจุด C(-1, -1)  เลื่อนจุด C ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หน่วย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  1 หน่วย จะไดจุ้ด C มีพิกัดเป็น (-5, -2)   
     จากจุด D(1,2)  เลื่อนจดุ D ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4 หนว่ย และเลื่อนลงมาตาม  
      แนวแกน Y  1 หน่วย จะไดจุ้ด D มีพิกัดเป็น (-3, -3)   

พบว่า  สมาชิกตัวหน้า(ค่า x)ของคู่อันดับที่เป็นพิกัดของจุดของภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีค่าลดลง  4  ในขณะ
ที่สมาชิกตัวหลัง(ค่า y)ของคู่อันดับท่ีเป็นพิกัดของจุดของภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานทุกจุดมีคา่ ลดลง 1 

3.2 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะทับกันไดส้นิทโดยไม่พลิกรูป 
      



ใบงานที่ 6 การหมุนในระบบพิกัดฉาก 
 

 
จดุประสงค ์ ระบุพิกัดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้ 
 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด A ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 90 องศา 
 
   
  มีจุดหมุน คือ จุด…………........…….. 
  หมุน ทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 90 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (3, 2) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด……………........….. 
  หมุน............................................... 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ.............องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
 
 
 
 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
  มีจุดหมุน คือ จุด……………….......... 
  หมุน............................................... 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ.............องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
 
 
 
 

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



4. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 

 
  มีจุดหมุน คือ จุด……………….......... 
  หมุน............................................... 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ.............องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
 
 
 

5. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด…………….........….. 
  หมุน............................................... 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ.............องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
 
 
 

6. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด…………........…….. 
  หมุน............................................... 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ.............องศา 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….)  
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
  จุด ……. มีพิกัดเป็น (…...,…….) 
 
 
 
 

 
 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพท่ีได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…  
 



เฉลยใบงานที่ 6 การหมุนในระบบพิกัดฉาก หน่วยที่ 4 แผนที่ 6 การหมุนในระบบพิกัดฉาก 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

 
 

 
จุดประสงค์ ระบุพิกัดและอธิบายลักษณะรูปเรขาคณติที่เกิดขึ้นจากการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉากได้ 
 

1. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรอบจุด A ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 90 องศา 
 
   
  มีจุดหมุน คือ จุด  A 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 90 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (3,2) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (3,-1) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (7,-2)  
 
 

2. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด B 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 180 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (-3,2) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (0,2) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (1,6)  
 
 
 
 
 

3. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
  มีจุดหมุน คือ จุด C 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 270 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (4,-6) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (3,-3) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (-1,-2)  
 
 
 
 



4. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 

 
  มีจุดหมุน คือ จุด A 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 180 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (4,2) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (9,1) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (10,6)  
 
 
 

5. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด P 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 90 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (-9,2) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (-10,-3) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (-4,-2)  
  จุด D มีพิกัดเป็น (-8,-1) 
 
 

6. ภาพต่อไปนี้เกิดจากการหมุนรูปต้นแบบ  
 
 
  มีจุดหมุน คือ จุด P 
  หมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  ด้วยขนาดของมุมเท่ากับ 180 องศา 
  จุด A มีพิกัดเป็น (-5,-4) 
  จุด B มีพิกัดเป็น (10,-5) 
  จุด C มีพิกัดเป็น (9,1)  
  จุด D มีพิกัดเป็น (8,-3) 
 
 
 

 
 
 หากเลื่อนรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกัน จะทับกันได้สนิทโดยไม่พลิกรูป 
 



ใบงานที่ 7 เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต 
 

 
จดุประสงค ์ อธิบายวิธีการทีจ่ะได้ที่ปรากฏเมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้ 
1) 
    รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน 
    รูปสามเหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

1. เลื่อนขนาน ไปทางขวามือ ……… หน่วย                      
2. การหมุน ใช้.........เป็นจุดหมุน 

หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม............
องศา (สังเกตด้านที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม
เพียงคู่ใดคู่หนึ่งว่าท้ามุมกันกี่องศา) 
 

2) 
รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน     รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน  
     รูปสามเหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

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

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

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

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

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

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

3) 
    รูปต้นแบบ  รูปสี่เหลี่ยมสีน ้าเงิน  
    รูปสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

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

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

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

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

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

....................................................................................... 
 
 
4) 
    รูปต้นแบบ  รูปสี่เหลี่ยมสีน ้าเงิน  
   รู รูปสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ …………………………………………………………….……………………………..…….…….. ชั้น…………...……….. เลขที่ …………………. 



5) 
     รูปต้นแบบ  รูปสีน ้าเงิน   
    รูปสีแดง เกดิจาก  

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

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

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

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

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

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

....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
6) 
           รูปต้นแบบ  รูปสีน ้าเงิน        
                   รูปสีแดง  เกิดจาก  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เฉลยใบงานที ่7 เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต หน่วยท่ี 4 แผนที่ 7 อธิบายวิธีการแปลงทางเรขาคณิต 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ค 22101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

 
 
จุดประสงค์ อธิบายวิธีการที่จะไดท้ี่ปรากฏเมื่อก้าหนดรูปต้นแบบและภาพนั นให้ 
1) 
    รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน 
    รูปสามเหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

1.   เลื่อนขนาน ไปทางขวามือ 3 หน่วย                      
2.   การหมุน ใช้    เป็นจุดหมุน 

หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม  
90 องศา (สังเกตด้านที่สมนัยกนัของรูป
สามเหลี่ยมเพียงคู่ใดคู่หนึ่งว่าท้ามมุกันกี่องศา) 
 

2) 
รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน     รูปต้นแบบ  รูปสามเหลี่ยมสีน ้าเงิน  
     รูปสามเหลีย่มสีแดง เกิดจาก  
    1.   การสะท้อน โดยใช้ แกน Y 

เป็นเส้นสะท้อน 
    2.   การหมุน ใช้     เป็นจุดหมุน 
         หมุนทวนเข็มนาฬิกา ด้วยขนาดของ  

มุม 270 องศา      
           
         

3) 
    รูปต้นแบบ  รูปสี่เหลี่ยมสีน ้าเงิน  
    รูปสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

1.   การหมุน ใช้   เป็นจุดหมุน 
หมุนทวนเข็มนาฬิกา ด้วยขนาดของ  
มุม 90 องศา 

2.  การสะท้อน โดยมี แกน X  
     เป็นเส้นสะท้อน 
 
 

 
4) 
    รูปต้นแบบ  รูปสี่เหลี่ยมสีน ้าเงิน  
   รู รูปสี่เหลี่ยมสีแดง เกิดจาก  

1.  การสะท้อน โดยมี แกน X  
     เป็นเส้นสะท้อน 
2.  การเลื่อนขนาน ไปทาง ซ้ายมอื 7 หน่วย  

 
 
 
 



5) 
     รูปต้นแบบ  รูปสีน ้าเงิน   
    รูปสีแดง เกดิจาก  

1.   การหมุน ใช้   เป็นจุดหมุน 
หมุนทวนเข็มนาฬิกา ด้วยขนาดของ  
มุม 180 องศา 

2.   การสะท้อน โดยใช้ แกน X เป็นเส้นสะท้อน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6) 
           รูปต้นแบบ  รูปสีน ้าเงิน        
                      รูปสีแดง เกิดจาก  

     1.  การเลื่อนขนาน ไปดา้นบน 6 หน่วย 
     
            2.  การหมุน ใช้    เป็นจุดหมุน 
              หมุนทวนเข็มนาฬิกา ด้วยขนาดของ  

มุม 270 องศา   
      3.  การสะท้อน โดยใช้ แกน Y  
           เป็นเส้นสะท้อน              
    

 
 
 
 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

