
   รายละเอยีดของกระบวนวชิา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206717 

 ชื่อกระบวนวชิา  เรขาคณติสําหรับครู 

                (GEOMETRY FOR TEACHERS) 

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการสอนคณติศาสตร 

  หลายหลักสูตร      

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

  วชิาบังคับ   ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

  วชิาเลอืก    ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงื่อนไขของสาขาวชิา     

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

       ผศ.ดร.อรรถพล   แกวขาว 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

       ผศ.ดร.อรรถพล, ผศ.มัลลกิา, อ.ดร.ณัฐกร  

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

 ช้ันปที่  1 หรอื 2  หรอื 3 

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบ)ุ ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

 



หมวดที่ 2 ลักษณะและการดาํเนนิการ 

ภาควชิาคณติศาสตร                                        คณะวทิยาศาสตร 

ว.คณ.717 (206717)   เรขาคณติสาํหรับครู                       3(3-0-6) 

ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏบิัตกิาร           

   ฝกปฏบิัติ      วทิยานพินธ/การคนควาแบบอิสระ 

การวัดและประเมินผล               A-F            S/U                 P 
กรณขีองกระบวนวชิา Selected Topic      นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสาํเร็จการศกึษาทุกคร้ัง 
                                                         นับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อการสาํเร็จการศกึษาเพยีงคร้ังเดยีว 
 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา 

  รูปสามเหลี่ยม  สมมติิในระนาบแบบยุคลดิ ความคลายในระนาบแบบยุคลดิ วงกลมและทรงกลม สมมิตแิละความ

คลายในปริภูมแิบบยุคลดิ เรขาคณติสัมพรรค เรขาคณติเชิงภาพฉาย 

  

วัตถุประสงคกระบวนวชิา  :  นักศึกษาสามารถ  

1. อธิบายความรูเกี่ยวกับเรขาคณติแบบยุคลดิ เรขาคณติสัมพรรค เรขาคณติเชิงภาพฉาย 

2. พสูิจนทฤษฎบีทท่ีเกี่ยวของ  

3. วเิคราะหโจทยปญหาไดอยางเหมาะสม   

 

เนื้อหากระบวนวชิา                      จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1.  รูปสามเหลี่ยม                  9 

1.1 แนวคดิและสัจพจนปฐมฐาน 

1.2 เสนมัธยฐานและเซนทรอยด 

1.3 วงกลมแนบและวงกลมลอม 

1.4 เสนออยเลอรและจุดออรโทเซนเตอร 

1.5 วงกลมเกาจุด 

1.6 โปรแกรมการรางรูปเรขาคณติ 

1.7 การวเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

2. สมมติิในระนาบแบบยุคลดิ              4.5 

2.1 สมมติิตรงและสมมติิตรงขาม 

2.2 การเลื่อนขนาน 

2.3 การสะทอนแบบเลื่อน 

2.4 การสะทอนและการวกกลับคร่ึงรอบ 

2.5 การวเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

3. ความคลายในระนาบแบบยุคลดิ               4.5 

3.1 การเปลี่ยนขนาด 

3.2 ศูนยกลางความคลาย 



เนื้อหากระบวนวชิา                       จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

3.3 จุดยนืยงของความคลาย 

3.4 ความคลายตรงและความคลายตรงขาม 

4. วงกลมและทรงกลม                      4.5 

4.1 การผกผันในวงกลม 

4.2 วงกลมเชิงตัง้ฉาก 

4.3 การผกผันของเสนตรงและวงกลม 

4.4 การผกผันในทรงกลม 

4.5 ระนาบอิลลปิติก 

4.6 วเิคราะหโจทยปญหาท่ีนาสนใจ 

5. สมมติแิละความคลายในปริภูมยุิคลดิ              7.5 

5.1 สมมติิตรงและสมมติิตรงขาม 

5.2 การผกผันท่ีมศูีนยกลาง 

5.3 การหมุนและการเลื่อนขนาน 

5.4 ผลคูณของการสะทอนสามคร้ัง 

5.5 การหมุนท่ีเปลี่ยนขนาด 

5.6 การแปลงคงสภาพทรงกลม 

6. เรขาคณติสัมพรรค                 6 

6.1 เวกเตอรและเซนทรอยด 

6.2 พกิัดแบรีเซนทริก 

6.3 ทฤษฎบีทเชวาและเมเนลอส 

6.4 ปริภูมสัิมพรรค 

7. เรขาคณติเชิงภาพฉาย                9 

7.1 สัจพจนสําหรับเรขาคณติเชิงภาพฉายท่ัวไป 

7.2 พกิัดเชิงภาพฉาย 

7.3 การรวมเสนตรงและสหสัมพันธ 

7.4 ปริภูมเิชิงภาพฉาย 

                   รวม   45 

หลักการ/เหตุผล/ความจําเปนในการปรับปรุงกระบวนวชิา 

  1.  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมและทันสมัยมคีวามสมบูรณในตัว 

   2.  ปรับเงื่อนไขท่ีตองผานกอน และวัตถุประสงคเพื่อความเหมาะสม 

 

 กระบวนวชิาน้ี ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะวทิยาศาสตร   ในคราวประชุมคร้ังท่ี     

15/2554  เมื่อวันท่ี  27  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2554   กําหนดมผีลบังคับใชต้ังแตภาคการศกึษาที่ 1  ปการศกึษา  2556 

เปนตนไป 

 

 



Department of Mathematics                           Faculty of Science 

MATH 717 (206717)  GEOMETRY FOR TEACHERS                3(3-0-6) 

    Course Type       Lecture      Lab           
          Practicum   Thesis/I.S. 
  Measurement and Evaluation    A-F            S/U                  P 
             Selected Topic (if any)        Count the accumulated credits for graduation all times 
                                                 Count the accumulated credits for graduation only once  
 

Prerequisite  Consent of the instructor 

 

Course Description 

  Triangles, isometry in the Euclidean plane, similarity in the Euclidean plane, circles and spheres, isometry 

and similarity in the Euclidean space, affine geometry, projective geometry. 

 

Course Objectives  : Students will be able to  

1. explain the knowledge of Euclidean geometry, affine geometry and projective geometry, 

2. prove some related theorem, 

3.   analyze some problems suitably. 

 

Course Contents                             No. of Lecture Hours 

1. Triangles                    9 

1.1 Primitive concepts and axioms 

1.2 The medians and the centroid 

1.3 The in-circle and the circumcircle 

1.4 The Euler line and the orthocenter 

1.5 The nine-point circle 

1.6 The Geometer’s Sketchpad Program 

1.7 Analysis of some interesting problems 

2. Isometry in the Euclidean plane              4.5 

2.1 Direct and opposite isometries 

2.2 Translation 

2.3 Glide reflection 

2.4 Reflection and half-turns 

2.5  Analysis of some interesting problems 

3. Similarity in the Euclidean plane              4.5 

3.1 Dilation 

3.2 Centers of similitude 



Course Contents                              No. of Lecture Hours 

3.3 The invariant point of a similarity 

3.4 Direct and opposite similarity 

4. Circles and spheres                4.5 

4.1 Inversion in a circle 

4.2 Orthogonal circles 

4.3 Inversion of lines and circles 

4.4 Inversion in a sphere 

4.5 The elliptic plane 

4.6 Analysis of some interesting problems 

5. Isometry and similarity in the Euclidean space           7.5 

5.1 Direct and opposite isometries 

5.2 The central inversion 

5.3 Rotation and translation 

5.4 The product of three reflections 

5.5 Dilative rotation 

5.6 Sphere-preserving transformations 

6. Affine geometry                 6 

6.1 Vectors and centroids 

6.2 Barycentric coordinates 

6.3 Ceva and Menelaus theorem 

6.4 Affine space 

7. Projective geometry               9 

7.1 Axioms for the general projective plane 

7.2 Projective coordinates 

7.3 Collineation and correlations 

7.4 Projective space 

 

                Total    45 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 1.1 ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า แ ล ะ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ)    

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) พฤตกิรรมการเขาเรียน  การ

เขาสอบ  และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2 มวีนิัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสั งคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) การเขาเรียน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) พฤตกิรรมการเขาเรียน  การ

เขาสอบ  และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม  สามารถทํางานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผู อื่น รวมทั้ งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ ศรีของความเปน

มนุษย 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) การเขาเรียน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)  พฤตกิรรมในช้ันเรยีน 

2. ความรู 

ความรูท่ีจะไดรับ กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 2.1 มีความรูและความเขา ใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ

ในเนื้อหาที่ศกึษา 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 2.2 สามารถวิ เคราะหปญหา 

รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และ

การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แกไขปญหา 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

  



 2.3 สามารถตดิตามความ 

กาวหนาทางวชิาการ และมคีวามรูใน

แนวกวางของสาขาวชิาที่ศกึษา

เพื่อใหเลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหมๆ  

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 

ความรูท่ีจะไดรับ กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 2.4 สามารถบูรณาการความรูใน

ที่ศกึษาในศาสตรของตนกับความรู

ในศาสตรอืน่ๆ ที่เก่ียวของ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 3.1 คิดอยางมวีจิารณญาณและ

อยางเปนระบบ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 3.2 สามารถสบืคน รวบรวม 

ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็น

ปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน วธีิการประเมนิผล 

 4.1 มมีนุษยสมัพันธทีด่ ีสามารถ

สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมใน 

     ช้ันเรียน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ) ................................. 

  



 4.2 สามารถใชความรูในศาสตร

มาช้ีนําสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

และเปนผูริเร่ิมแสดงประเดน็ในการ

แกไขสถานการณทัง้สวนตัวและ

สวนรวม พรอมทัง้แสดงจุดยนือยาง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 

 4.3 มคีวามรับผดิชอบการ

พัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและ

ทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

กจิกรรมการเรยีนการ

สอน 
วธีิการประเมนิผล 

 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่

จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางาน

ที่ เ ก่ียวกับการใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

(เชน  สืบคนขอมูลและสงรายงานทาง

อินเตอรเน็ต) 

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร หรอืนํา

สถิตมิาประยุกตใชในการแกปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 

 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมี

ประสทิธภิาพ ทัง้ปากเปลาและการ

เขยีน เลอืกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบิัตกิาร  

 ฝกปฏบิัต ิ

 อื่นๆ (ระบุ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ 

(ระบุ)..................................... 
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