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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ ๑ 
 

 
 
 

    
 

มาตรฐาน ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การให้เหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ตัวช้ีวัด 

๑. ใชว้ธีิการที่หลากหลายแกปั้ญหา 
๒. ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๓. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๔. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และชดัเจน 
๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ   
๖. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ผลการเรียนรู้(สสวท.) 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเวคเตอร์ในสามมิติ 

2. หาผลบวกเวคเตอร์ที่ก  าหนดให้ 

3. หาขนาดและทิศทางของเวคเตอร์ที่ก  าหนดให้ 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบคน้ และอภิปราย เก่ียวกบัระบบพกิดัฉากสามมิติ 

2. วเิคราะห์ระบบพกิดัฉากสามมิติ 
 3. เขียนกราฟและหาค าตอบจากระบบพกิดัฉากสามมิติ 

4. น าความรู้เก่ียวกบัระบบพกิดัฉากสามมิติไปใชป้ระโยชน์ 
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พงึประสงค ์

สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์                      รายวิชา  ค๓๐๒๐๔      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕          ภาคเรียนที่  ๒                       ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑      เร่ือง ระบบพกิดัฉากสามมิติ                 เวลา ๒  ช่ัวโมง 
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ทักษะกระบวนการ 
ใชว้ิธีการที่หลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีน

การแกปั้ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการน าเสนอ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้  หลกัการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
เช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
          คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

1. กระบวนการคิด 
2. มีวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 

ภาระงาน 
1. สืบคน้ขอ้มูลจากใบความรู้ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
2. อภิปรายประเด็นส าคญัในสาระส าคญั 
3. น าเสนอผลการเรียนรู้ 
4. สรุปผลการเรียนรู้ 
5. บนัทึกผลการเรียนรู้ 
6. แกปั้ญหาโจทยแ์บบฝึกหดัในเอกสารแนะแนวทางที่ 24.1 
7. ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองจากผลการเรียนรู้ 

 
เน้ือหาสาระ 

 เวกเตอร์ในสามมิติ 
ระบบพกิดัฉากสามมิติ 

ระนาบ  XY ระนาบ  YZ และระนาบ  XZ ทั้งสามระนาบดังกล่าวจะแบ่งปริภูมิสามมิติ  ออกเป็น  8  
บริเวณ คือ เหนือระนาบ XY จ  านวน 4 บริเวณ  และไดร้ะนาบ  XY จ  านวน 4 บริเวณ  เรียกแต่ละบริเวณว่า  อัฐ
ภาค (octant) 

เม่ือก าหนด จุด p เป็นจุดใดๆ ในปริภูมิสามมิติ  จะระบุต  าแหน่งของจุด  P หรือ พิกัดของจุด โดยใช้
จ  านวนจริงสามจ านวนเรียงกนัตามล าดบั  หรือเรียกวา่  สามส่ิงอันดับ (ordered  triple) ในรูป ( x  y  z ) โดยที่ 
ตวัอยา่งที่ 1 จากรูป  จงหาพกิดัของจุด  B,  C,  D,  E,  F และ  G เม่ือก าหนด A ( 2,  4 , 3) 
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ตวัอยา่งที่  2 จงเขียนจุด  A(2,2,-1)  B(1,-3,2)  C(-1,3,3)  ลงในระบบพกิดัฉากสามมิติ 
ระยะทางระหวา่งจุดสองจุดในปริภูมิสามมิติ 
ทฤษฎีบท ระยะทางระหวา่งจุด  )( 11,1 zyxP   และ   )( 222 zyxQ  หรือ PQ 
  มีค่าเท่ากบั 2

12

2

12

2

12 )()()( zzyyxx   
ตวัอยา่งที่  3 จงหาภาพฉายของจุด  P(2,2,3) บนระนาบ  XY  YZ  และ  XZ 
ตวัอยา่งที่  4 จงหาระยะทางระหวา่งจุด  A(1,0,3)  และ B(-1,3,2) 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าสู่การเรียน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ ( 10  นาที) 

1.1 ใหน้กัเรียนพจิารณาระบบพกิดัฉากสามมิติ 
1.2 ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ระบบพกิดัฉากสามมิติ เป็นอยา่งไร 

 1.3 ใหน้กัเรียนร่วมกนัตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงที่ตอ้งการรู้ จากเน้ือหาที่เก่ียวกบัเร่ืองระบบพกิดัฉากสามมิติ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา ( 10  นาที) 

2.1 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน 
2.2 ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ระบบพกิดัฉากสามมิติ 
2.3 ใหน้กัเรียนเขียนกราฟและหาค าตอบจากระบบพกิดัฉากสามมิติ 

3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ( 20  นาที) 
3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการเขียนกราฟและหาค าตอบจากระบบพกิดัฉากสามมิติ  
3.2 ครูตั้งค  าถามวา่  
    - นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดผ้ลการศึกษาเหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตุใด 
3.3 นกัเรียนทั้งหมดร่วมกนัสรุปผลระบบพกิดัฉากสามมิติ 

กิจกรรมรวบยอด 
4. ข้ันขยายความรู้ ( 10  นาที) 

4.1 ใหน้กัเรียนร่วมกนัท าแบบฝึกหดัระบบพกิดัฉากสามมิติเพิม่เติม 
4.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถึงการน าระบบพกิดัฉากสามมิติไปใชป้ระโยชน์ 

5. ขั้นประเมินผล ( 10  นาที) 
5.1 ใหน้กัเรียนทบทวนค าตอบในเอกสารแนะแนวทางที่ 24.1 
5.2 ใหน้กัเรียนแต่ละคนยอ้นกลบัไปอ่าน ส่ิงที่ตอ้งการรู้ แลว้ตรวจสอบวา่ไดเ้รียนรู้ 

ครบถว้นหรือไม่เพยีงใด 
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5.3 ครูใหค้ะแนนตามผลการเรียนรู้ 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. วิธีวดัและประเมินผล 
     1.1 ประเมินจากการท ากิจกรรม และการตอบค าถามในเอกสารแนะแนวทางที่ 24.1 
     1.2 ครูใหค้ะแนนตามตวัช้ีวดั จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 2. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
    2.1 ค  าถามในเอกสารแนะแนวทางที่ 24.1 
    2.2 แบบประเมิน 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การท ากิจกรรม และการตอบค าถามในเอกสารแนะแนวทางที่ 24.1   

         ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  
    3.2 แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
                 3.3 แบบประเมินคุณลกัษณะ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ส่ิงของต่างๆ  
2. หอ้งสมุด 
3. ชุมชน 
4. ฐานขอ้มูลอินเตอร์เน็ต 
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เอกสารแนะแนวทางที่ 24.1 

 

1. จากรูป  จงหาพกิดัของจุดมุมที่เหลือ ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
ซ่ึงมีหนา้ทั้งหกขนานกบัระนาบอา้งอิง 

2. จากรูป  จงหาพกิดัซ่ึงเป็นภาพฉายของจุด  C(3 ,3, 1) บนแกนและระนาบที่ก  าหนดใหต่้อไปน้ี 
1)  บนแกน  X   2)  บนแกน  Y 
3)  บนแกน  Z 4) บนระนาบ XY 
5)  บนระนาบ YZ 6) บนระนาบ XZ 

     3. จงหารูปทัว่ไปของพกิดัของจุดที่อยูบ่นแกน หรือระนาบที่ก  าหนดใหต่้อไปน้ี 
1)  จุดบนแกน X    2)  จุดบนแกน Y 
3)  จุดบนแกน Z  4) จุดบนระนาบ XY 
5)  จุดบนระนาบ YZ  6) จุดบนระนาบ XZ 

    4. จงก าหนดระบบพกิดัฉากของจุดในปริภูมิสามมิติ  โดยใชร้ะบบมือขวาและเขียนจุดในปริภูมิสามมิติ 
            ที่มีพกิดัต่อไปน้ี 
  A(1,1,1)               B(1,-1,2) 
  C(3,2,-1)   D(-1,-1,-2) 
    5. จงหาภาพฉายของจุด P และบน Q บนระนาบ  XY,YZ,  และ XZ เม่ือ P และ Q มีพิกัดเป็น (3,-4,8)
 และ (7,-2,8) ตามล าดบั 
    6. จงหาระยะทางระหวา่งจุด P(1,-2,7)  และ  Q(-2,-1,0) 
    7. จงพจิารณาวา่ รูปสามเหล่ียมที่มีจุดยอดที่ A(1,2,1),B(-3,7,9)  และC(11,4,2)  
             เป็นรูปสามเหล่ียมชนิดใด 
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ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงช่ือ……………………………………………………… 
             (นายชูศักดิ์ หอยสังข์) 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงช่ือ……………………………………………………… 
             (นางศิรินาถ กะฐินสี) 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              
         ลงช่ือ……………………………………………………… 

               (นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                  ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์) 

                                               ต าแหน่ง ครู คศ.1 
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