
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                              เรื่อง แนะนําโปรแกรม GSP 

วิชา EXTRA GSP 1                  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565    เวลา 1 คาบ 

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

 ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถแสดงการใชงานและอธิบายเก่ียวกับกลองเครื่องมือตาง ๆ ใน GSP ได 

สาระสําคัญ 

 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปน

การบูรณาการสาระท่ีเก่ียวของกับความรูคณิตศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน โปรแกรม GSP 

สามารถนํามาใชสรางรูปเรขาคณิตตาง ๆ ได  

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู 

  สามารถอธิบายเก่ียวกับกลองเครื่องมือตาง ๆ ใน GSP ได 

 ดานทักษะ/กระบวนการ 

1. แสดงใชงานเครื่องมือท่ีมีในโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

2.  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 
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 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูตั้งคําถามกับนักเรียนวา “รูปเรขาคณิตท่ีเห็นในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีอะไรบาง” 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2. ครูแนะนําโปรแกรม GSP ดังนี้       

  โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

เปนการบูรณาการสาระท่ีเก่ียวของกับความรูคณิตศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน โปรแกรม GSP 

สามารถนํามาใชสรางรูปเรขาคณิตตาง ๆ ได เชน การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การนําเสนอในหองเรียน 

เกม การวาดภาพท่ีไดสัดสวนเสมือนจริงและรูปศิลปะทางเรขาคณิตแบบตาง ๆ เปนตน  

3. เม่ือเปดโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิกไอคอน ท่ีอยูหนา Desktop จะปรากฏ ดังภาพ 

 
 

 

คลิกท่ีปุม “OK” จะปรากฏ ดังภาพ 

 

 

 

 



4. ครูอธิบายเมนูตาง ๆ ในโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP 

 

 

เม่ือเปดโปรแกรม GSP จะพบกลองเครื่องมือท่ีอยูทางดานซายมือของหนาจอ ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ชนิด 

ดวยกัน ดังภาพ หากเราตองการใชเครื่องมือชนิดใดก็คลิกเลือกท่ีปุมของเครื่องมือนั้น ๆ หรือใช

ลูกกลิ้งบนเมาสเลื่อนเพ่ือเลือกเครื่องมือท่ีตองการก็ได 

 

1) เครื่องมือลูกศร 

 

 

   เครื่องมือลูกศรจะมีเครื่องมือใหเลือกใช 3 ชนิดดวยกัน วิธีการจะเลือกเครื่องมือ  

   ลูกศรชนิดตาง ๆ นั้นทําไดโดยการคลิกเมาสซายท่ีปุมเครื่องมือลูกศรคางไวจะเกิด 

ปุมทางดานขวามือข้ึนมาอีก 3 ปุมดวยกัน หากตองการใชเครื่องมือลูกศรชนิดใด ก็เลื่อนลูกศรไปยังปุมนั้นแลว

ปลอยมือ จะไดเครื่องมือลูกศรตามท่ีเราตองการ ซ่ึงแตละเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 เครื่องมือลูกศรเลื่อน 

เปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีเราใชในการเลือกวัตถุหรือชิ้นงานท่ีเรา

สรางข้ึน และใชในการเลื่อนวัตถุใหเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดก็ได 

ตามท่ีเราตองการ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีเอาไว 

เตรียมพรอมในการทํางานอ่ืน ๆ ดวย 

 

กลองเคร่ืองมือ 
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เครื่องมือลูกศรเลื่อน 



1.2 เครื่องมือลูกศรหมุน 

 เปนเครื่องมือท่ีเราใชเลือกวัตถุหรือชิ้นงานเพ่ือหมุนรอบจุด

ศูนยกลางท่ีเรากําหนด โดยท่ีวัตถุท่ีเราหมุนจะรักษาสภาพของ

วัตถุไวไมวาจะเปนขนาดหรือรูปทรงของวัตถุ โดยจะเปลี่ยนเพียง 

แคตําแหนงของวัตถุเทานั้น หากเราไมกําหนดจุดศูนยกลางสําหรับ 

การหมุน โปรแกรมจะเลือกจุดศูนยกลางของการหมุนใหเอง 

 

1.3 เครื่องมือลูกศรยอขยาย  

เปนเครื่องมือท่ีเราใชเลือกวัตถุหรือชิ้นงานเพ่ือยอหรือขยายวัตถุ 

นั้น ๆ รอบจุดศูนยกลางท่ีเรากําหนด หากเราไมกําหนด  

จุดศูนยกลางสําหรับการยอหรือขยาย โปรแกรมจะเลือก 

จุดศูนยกลางของการยอหรือขยายใหเอง 

 

  

2) เครื่องมือลงจุด 

   

 เครื่องมือลงจุดเปนเครื่องมือท่ีใชสรางจุดตาง ๆ ในงานของเรา ไมวาจะเปนจุด 

   อิสระท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระคือเราสามารถยายจุดนั้นไปท่ีใดก็ไดบน 

   หนางาน หรือจะเปนจุดบนวัตถุหรือชิ้นงานตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนมากอนหนาแลวก็ได 

โดยจุดเหลานี้จะข้ึนอยูกับวัตถุหรือชิ้นงานท่ีจุดนั้นอยู ซ่ึงจุดเหลานี้จะไมสามารถเคลื่อนท่ีออกจากวัตถุหรือ

ชิ้นงานท่ีจุดนั้นอยูได นั่นคือจะเคลื่อนท่ีไดเฉพาะอยูบนวัตถุหรือชิ้นงาน 

 

3) เครื่องมือวงเวียน 

   เครื่องมือวงเวียนเปนเครื่องมือท่ีใชสรางวงกลม โดยวงกลมจะมีสวนประกอบ 

   หลัก ๆ อยู 2 สวนดวยกัน คือ จุดศูนยกลางและจุดบังคับรัศมี หากเรากดเลือก 

   ปุมเครื่องมือวงเวียน แลวนําไปสรางวงกลม จุดแรกท่ีเราไดจะเปนจุดศูนยกลาง 

   ของวงกลม ใหนักเรียนสรางวงกลม 1 วง 

4) เครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง 

   เครื่องมือเขียนเสนในแนวตรงจะมีเครื่องมือใหเลือกใช 3 ชนิดดวยกันวิธีการ 

   เลือกเครื่องมือชนิดตางๆ นั้น ก็ทําไดเชนเดียวกันกับการเลือกเครื่องมือ 

   ลูกศร ซ่ึงแตละเครื่องมือมีรายละเอียดการใชงานดังนี้ 

เครื่องมือลูกศรหมุน 

เครื่องมือลูกศรยอขยาย 



4.1 เครื่องมือสรางสวนของเสนตรง  

 

เปนเครื่องมือสําหรับการสรางสวนของเสนตรง โดยคลิกเลือกใน 

ปุมยอยปุมแรกของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง หลังจากนั้น 

ใหคลิกวางจุดแรกไปยังจุดเริ่มตนท่ีตองการสรางสวนของเสนตรง  

แลวเลื่อนลูกศรออกจากจุดเริ่มตนจะเกิดสวนของเสนตรงข้ึนหาได 

ความยาวของสวนเสนตรงตามตองการแลวใหคลิกวางจุดปลายให

นักเรียนสรางรูปเรขาคณิตโดยใชสวนของเสนตรงสรางข้ึนมา 1 รูป 

 

 4.2 เครื่องมือสรางรังสี  

เปนเครื่องมือสําหรับการสรางรังสีโดยคลิกเลือกในปุมยอยปุมท่ี 

สองของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง หลังจากนั้นใหคลิกวาง 

จุดแรก ไปยังจุดเริ่มตนท่ีตองการสรางรังสี แลวเลื่อนลูกศรออก

จากจุดเริ่มตนจะเกิดรังสีข้ึน ปรับทิศทางของรังสีตามตองการ

จากนั้นใหคลิกวางจุดบังคับทิศทางรังสี ก็จะไดรังสีตามตองการให

นักเรียนสรางรังสีข้ึนมา 1 เสน 

 

 4.3 เครื่องมือสรางเสนตรง  

เปนเครื่องมือสําหรับการสรางเสนตรงโดยคลิกเลือกในปุมยอยปุม 

ท่ีสามของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง หลังจากนั้นใหคลิก 

วางจุดแรกไปยังจุดท่ีหนึ่งท่ีเสนตรงผาน แลวเลื่อนลูกศรออกจาก 

จุดนี้จะเกิดเสนตรงข้ึน คลิกวางจุดท่ีสองซ่ึงเปนอีกจุดหนึ่งท่ี 

เสนตรงผาน ก็จะไดเสนตรงท่ีผานจุดสองจุดตามตองการ เสนตรง 

ท่ีไดจะไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดสิ้นสุด  

     ใหนักเรียนสรางเสนตรงข้ึนมา 1 เสน 

  

5) เครื่องมือสรางขอความ 

    เครื่องมือสรางขอความในการพิมพขอความตาง ๆ ใชในการแกไขตัวอักษร  

ปายชื่อ พารามิเตอร หรือพิมพขอความบนหนาจอ เชน ดับเบิ้ลคลิกพ้ืนท่ี

วางบนหนาจอ เพ่ือสราง กลองพิมพขอความ คลิกท่ีจุดท่ีสรางข้ึนบน

หนาจอเพ่ือสรางชื่อ จุด คลิกบนสวนของเสนตรงเพ่ือตั้งชื่อ สวนของ

เสนตรง แถบรูปแบบอักษร เราสามารถใชแถบรูปแบบอักษร ดังแสดงใน

ภาพเพ่ือเปลี่ยนชุดแบบอักษร (font) ขนาด (size) แบบ (style) และสี 

เครื่องมือสรางสวนของเสนตรง 

เครื่องมือสรางรังสี 

เครื่องมือสรางเสนตรง 



(color) ของขอความหรือจุดได โดยคลิกท่ีเครื่องมือสรางขอความแลวนํา

รูปมือสีขาวไปชี้ตรงท่ีวางบนหนาชิ้นงานจากนั้นดับเบิ้ลคลิกหรือเลือกเมนู

แสดงผล แลวเลือกแสดงแถบเครื่องมือตัวอักษร จะปรากฏแถบรูปแบบ

อักษรตรงดานลางของหนาจอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหนักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนพรอมเขียนเลขท่ี ไวท่ีมุมดานบนซายของโปรแกรม 

6) เครื่องมือกําหนดเอง 

 

    เครื่องมือกําหนดเองเปนรูปเรขาคณิต หรืออ็อบเจกตท่ีผูใช GSP  

    สรางเก็บไวในโฟลเดอรเครื่องมือกําหนดเอง ใชในการสราง 

    สรางชุดคําสั่ง และแสดงข้ันตอนในการสรางรูปตาง ๆ ใน GSP 

เครื่องมือกําหนดเองประกอบดวยคําสั่งหลายคําสั่ง นักเรียนจะได

เรียนจะไดเรียนรูในคาบตอ ๆ ไป 

 

 

 

 

  

4. เม่ือนักเรียนรูจักเครื่องมือท้ัง 6 แลวครูจะแนะนําเมนูตาง ๆ พอคราว ๆ ซ่ึงมีอยูท้ัง 9 เมนูคือ เมนู

แฟม เมนูแกไข เมนูแสดงผล เมนูสราง เมนูแสดงการแปลง เมนูการวัด เมนูกราฟ เมนูหนาตาง และเมนูวิธีใช 

วางเรียงกันเปนแถว ซ่ึงแตละเมนูก็จะมีคําสั่งยอย ๆ รวมอยูดวย  

แนะนําเมนูคําสั่ง 

 

ขนาด รูปแบบ แถบ

 

สัญลักษณ 

ชุดตัวอักษร 



 การใชเมนูคําส่ังแฟม 

   

เมนูแฟมมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 

ช่ือเมนู ทางลัด หนาท่ี 

แฟมใหม Ctrl + N สรางแฟมเอกสารใหม 

เปด ... Ctrl + O เปดเอกสารท่ีมีอยูแลว 

บันทึก Ctrl + S บันทึกชื่อแฟม 

บันทึกเปน  บันทึกชื่อแฟมใหเปนชื่ออ่ืน 

ปด Ctrl + W ปดแฟมท่ีทํางานอยู 

ทางเลือกเอกสาร ...  เปนการเพ่ิม/ลบจํานวนหนาในแฟมและเปน

การคัดลอก/ลบเครื่องมือ 

ตั้งคาหนากระดาษ …   ตั้งคาหนากระดาษของแฟมงาน 

ตัวอยางกอนพิมพ ...  ตัวอยางแฟมกอนพิมพออกเครื่องพิมพ 

พิมพ ...  พิมพแฟมงาน 

จบการทํางาน Ctrl + Q  

ทางเลือกเอกสาร เปนคําสั่งท่ีใชเพ่ิมหรือลดจํานวนหนาของแฟม

งานท่ีเรากําลังทําอยู โดยการเพ่ิมหนานั้นสามารถเพ่ิมหนาเปลาหรือจะทํา

สําเนาหนาอ่ืนก็ได วิธีการใหไปท่ีเมนูแฟม เลือกทางเลือกเอกสาร จะ

ปรากฏกลองขอความทางเลือกเอกสาร ใหเลือกมุมมองแบบหนา หาก

ตองการเพ่ิมหนากดปุมเพ่ิมหนา หากตองการหนาวางก็ใหเลือกหนาวาง จะ

เกิดหนาวางเพ่ิมใหแตหากตองการจะทําสําเนาหนาอ่ืน ใหเลือกทําสําเนา

แลวเลือกหนาท่ีตองการทําสําเนา โดยเราสามารถทําสําเนาหนาจากแฟม

อ่ืนไดดวย หากตองการลบหนาท่ีไมตองการใช ใหใชลูกศรเลือกหนาท่ีตองการลบ 

แลวกดปุมลบหนา หนานั้นก็จะหายไป 

 



 การใชเมนูแกไข 

 

 

 

 

ช่ือเมนู ทางลัด หนาท่ี ใชกับวัตถุ 

ทํายอนกลับ Ctrl + Z ยกเลิกการทํากอนหนานี้ ใชไดเลย 

เลิกทํายอนกลับ Ctrl + R ยอนกลับไปทําท่ีไดยกเลิกไป ใชไดเลย 

ตัด Ctrl + X ตัดสิ่งท่ีเลือก วัตถุทุกชนิด 

คัดลอก Ctrl + C คัดลอกสิ่งท่ีเลือก วัตถุทุกชนิด 

วางรูป Ctrl + V วางสิ่งตัดหรือคัดลอก วัตถุท่ีตัดถูกหรือคัดลอก 

ลบลาง Del ลบวัตถุท่ีเลือก วัตถุทุกชนิด 

ปุมแสดงการทํางาน 

- ซอน 

- การเคลื่อนไหว 

- การเคลื่อนท่ี 

- การนําเสนอ 

- เชื่อมโยง 

- เลื่อนหนาจอ 

 ปุมสําหรับสรางค่ังใหทํางานตามท่ี

เราตองการ 

เลือกวัตถุใหเหมาะสมกัยการ

ทํางาน 

เลือกท้ังหมด Ctrl + A เลือกวัตถุท้ังหมด วัตถุทุกชนิด 

แยก/รวม  แยกหรือรวมวัตถุ 2 ชิ้น วัตถุ 2 ชิ้น 

แกไขขอกําหนด Ctrl + E แกไขขอกําหนด วัตถุท่ีเหมาะสม 

สมบัติ Alt + ? คุณสมบัติของวัตถุ วัตถุทุกชนิด 

คาพึงใจ  ตั้งคาของการแสดงผลของโปรแกรม ใชไดเลย 

 

 

 

 



 การใชเมนูแสดงผล 

 

 

 

 

 

เมนูแสดงผลมีสวนปะกอบดังแสดงในตารางนี้ 

ช่ือเมนู ทางลัด หนาท่ี ใชกับวัตถุ 

เสน  กําหนดชนิดของเสนเปนเสนประ, 

เสนบางหรือเสนหนา 

วัตถุตรง วงกลม เสนโคง 

สี  กําหนดสีใหกับวัตถุ วัตถุทุกชนิด 

ขอความ  กําหนดแบบอักษรของขอความ ขอความ 

ซอน ... Ctrl + H ซอนหรือแสดงวัตถุ วัตถุทกชนิดรวมถึงขอความ 

แสดงสิ่งท่ีซอนไว

ท้ังหมด 

 แสดงสิ่งท่ีซอนไวท้ังหมด วัตถุทุกชนิดท่ีซอนอยู 

แสดงปาย Ctrl + K แสดงชื่อวัตถุ วัตถุทุกชนิด 

กําหนดชื่อ Alt + / ตั้งชื่อของวัตถุ วัตถุทุกชนิด 

รอย Ctrl + T สรางรอยรอยทางเดินของวัตถุ วัตถุทุกชนิด 

ลบรอย Ctrl + B ลบรอยรอยทางเดินของวัตถุ รอยรอยท่ีเกิดข้ึน 

เคลื่อนไหว Alt +  ทําใหวัตถุเคลื่อนไหว วัตถุทุกชนิด 

เพ่ิมอัตราเร็ว Alt + ] เพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนไหว วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว 

ลดอัตราเร็ว Alt + [ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหว วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว 

หยุดการเคลื่อนไหว  หยุดการเคลื่อนไหว วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว 

แสดงแถบรูปแบบ

อักษร 

Shift + Ctrl + 

T 

แสดงเครื่องมือในการจัดการ

ขอความ 

เรียกใชไดเลย 

แสดงคําสั่งควบคุม

การเคลื่อนไหว 

 แสดงเครื่องมือในการทําวัตถุ

เคลื่อนไหว 

เรียกใชไดเลย 

ซอนกลองเครื่องมือ  แสดงหรือซอนกลองเครื่องมือ เรียกใชไดเลย 



การใชเมนูการสราง 

เมนูสร้างเป็นเมนูลาํดบัท่ี 4 ของแถบเมนูคาํสั่ง 

ดา้นบน การสร้างวตัถุโดยการใชเ้มนูน้ี จาํเป็นจะตอ้งมี 

การสร้างวตัถุหลกัข้ึนมาก่อน แลว้เราถึงจะใชเ้มนูสร้างน้ี 

ได ้หากเรายงัไม่มีการสร้างหรือเลือกวตัถุหลกัข้ึนมาก่อน 

แลว้กดเลือกไปท่ีเมนูสร้าง จะเกิดตวัจาง ๆ นัน่หมายความ 

วา่เราไม่สามารถสร้างวตัถุใด ๆ ในเมนูนั้นไดเ้ลย แต่ถา้ 

 หากสามารถสร้างวตัถุไดจ้ะเกิด ตวัหนงัสือเขม้สีดาปรากฏ 

ข้ึนในเมนูยอ่ย 

เมนูสรางมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 

ช่ือเมนู ทางลัด หนาท่ี ใชกับวัตถุ 

จุดบนอ็อบเจกต  สรางจุดบนวัตถุท่ีเลือก วัตถุทุกชนิด 

จุดก่ึงกลาง Ctrl + M สรางจุดก่ึงกลาง สวนของเสนตรง 

จุดตัด Ctrl + I สรางจุดตัดของวัตถุ 2 ชิ้น วัตถุ 2 ชิ้น 

สวนของเสนตรง Ctrl + L สรางสวนของเสนตรง จุด 2 จุด 

รังสี  สรางรังสี จุด 2 จุด 

เสนตรง  สรางเสนตรง จุด 2 จุด 

เสนขนาน  สรางเสนขนาน จุด 1 จุด วัตถุตรง 1 เสน 

เสนตั้งฉาก  สรางเสนตั้งฉาก จุด 1 จุด วัตถุตรง 1 เสน 

เสนแบงครึ่งมุม  สรางเสนแบงมุม  จุด 3 จุด 

วงกลมท่ีสรางจากจุด

ศูนยกลางและจุดอ่ืน 

 สรางวงกลม จุด 2 จุด 

วงกลมท่ีสรางจากจุด

ศูนยกลางและรัศมี 

 สรางวงกลม จุด 1 จุด สวนของเสนตรง 

1 เสน 

สวนโคงบนวงกลม  สรางสวนโคงบนวงกลม จุด 3 จุด 

สวนโคงผานจุดสามจุด  สวนโคงบนวงกลม จุด 3 จุด 

บริเวณภายใน Ctrl + P สรางบริเวณภายในรูปปด เสนรอบวงหรือจุดยอดรูป

เหลี่ยม 

โลคัส  สรางเสนทางเดินของวัตถุ วัตถุ 2 ข้ิน 

 

 



กิจกรรมรวบยอด 

5. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรม “รูจักโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad” โดยใหนักเรียนสรางรูปเรขาคณิตตามใจชอบพรอมท้ังเขียนระบุชื่อรูป  

ส่ือการเรียนรู 

1. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

2. เอกสารประกอบการเรียนวิชา Extra GSP 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ            

   โปรแกรม GSP สําหรับการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร เปนการบูรณาการ

สาระท่ีเก่ียว ของกับความรูคณิตศาสตร

และทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน 

โปรแกรม GSP สามารถนํามาใชสรางรูป

เรขาคณิตตาง ๆ ได 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู 

ทา ง เ รขาค ณิตและ เครื่ อ ง มือ  เช น                  

วงเวียนและสันตรง รวมท้ังโปรแกรม              

The Geometer’s Sketchpad หรือ

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือ

สรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการ

แกปญหา ในชีวิตจริง 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 



คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการ

ตอบคําถามและการ

มี ส ว น ร ว ม ใ น ชั้ น

เรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- กิจกรรม รูจัก

โปรแกรม The 

Geometer’s 

Sketchpad 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                               เรื่อง การสราง Profile  

วิชา EXTRA GSP 1                กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                            ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ 

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูป

เรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

 ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถแสดงการใชงานและอธิบายเก่ียวกับกลองเครื่องมือตาง ๆ ใน GSP ได 

สาระสําคัญ 

 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ GSP สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร เปน

การบูรณาการสาระท่ีเก่ียวของกับความรูคณิตศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน โปรแกรม GSP 

สามารถนํามาใชสรางรูปเรขาคณิตตาง ๆ ได  

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู       

      อธิบายเก่ียวกับกลองเครื่องมือตาง ๆ ใน GSP ได 

ดานทักษะ/กระบวนการ  

1. แสดงใชงานเครื่องมือท่ีมีในโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  

2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 
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 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูทบทวนเก่ียวกับเครื่องมือและเมนูตางๆของโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประวัติสวนตัว ตัวอยางคําถามเชน นักเรียนจบมาจากโรงเรียนใด มี

ความสามารถพิเศษอะไรบาง เปนตน และนักเรียนเคยทําประวัติสวนตัวของตนเองโดยใชแกรมใดมาบาง 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. ครูยกตัวอยางประวัติสวนตัวของตนเองท่ีทําโดยการใชโปรแกรม GSP และอธิบายข้ันตอนการสราง

ดังนี้  

ข้ันตอนการสรางประวัติสวนตัวโดยใชโปรแกรม GSP 

          1. การเปลี่ยนสีพ้ืนหลัง 

 1) ไปท่ีเมนูแกไ้ข  

 

 

 

 

 

 

 2) เลือกเมนูสี 

 

 

 

 

 3) เลือกพื้นหลงัแลว้ให้เลือกสีตามท่ีตอ้งการ 



 

 

 

 

 

 

 

 1) คดัลอกรูปใน Microsoft Word  

 2) นํามาวางในโปรแกรม GSP โดยการคลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวาง แลวเลือกวางรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 สร้างข้อความ 

 

 

 

 1) ไปท่ีกล่องเคร่ืองมือ สร้างขอ้ความ 

 2) ดับเบิ้ลคลิกพ้ืนท่ีวางบนหนาจอ เพ่ือสราง กลองพิมพขอความ 

2. การวางรูป 

3. การสร้างป่มซ่อนแสดง 

https://microsoft-word-2010.th.softonic.com/


 3) พิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ 

  

 สร้างปุ่ มซ่อนแสดง 

 1) คลุมดาํท่ีขอ้ความทั้งหมด 

 2) ไปท่ีเมนูแกไ้ข คาํสั่งปุ่มแสดงการทาํงาน เลือก ซ่อนแสดง 

 

 

 

 3) ตรวจสอบปุ่มซ่อนแสดง โดยการคลิกซา้ย 1 คร้ัง  

 

 

 

 

  

1) ไปท่ีเมนูแกไ้ข คาํสั่งปุ่มแสดงการทาํงาน เลือกเช่ือมโยง 

 

  

 

 

 

 

 

4. การสร้างป่มเช่ือมโยง 

  

 



 2) เลือกเมนูเช่ือมโยง เลือก URL แลว้นาํล้ิงคม์าใส่ในกล่องสีขาว แลว้คลิก OK จะไดปุ่้มท่ีสามารถ

 เช่ือมโยงไปล้ิงท่ีตอ้งการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) สร้างส่วนของเส้นตรง AB 

  

 

 2) ไปท่ีกล่องเคร่ืองมือลงจุด แลว้นาํจุดมาวางบนส่วนของเส้นตรง ใหส่้วนของเส้นตรงเปล่ียนเป็น

สีฟ้า แลว้ทดลองดูวา่จุดบนวตัถุจะเคล่ือนท่ีไดเ้ฉพาะอยูบ่นส่วนของเส้นตรงหรือไม่ 

 

 

 3) คลิกเลือกจุดบนส่วนของเส้นตรง ไปท่ีเมนูแกไ้ข เลือกปุ่มแสดงการทาํงาน เลือกปุ่มเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

 

5. ป่มเคล่ือนไหวอย่างง่าย 



 4) คลิกท่ีจุด คดัลอกรูปใน Microsoft Word ไปท่ีเมนูแกไข คําสั่งวางรูป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1) เลือกวตัถุท่ีตอ้งการซ่อนทั้งหมด 

  

  

 2) ไปท่ีเมนูแสดงผล คาํสั่งซ่อนอ็อบเจกต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงทีค่วรมีใน Profile 

1. ช่ือ ช้ัน เลขที่ 

2. ช่ือโรงเรียนในระดับประถมศึกษา (จบจาก

โรงเรียนใด) 

3. ความสามารถพเิศษ 

4. งานอดิเรก (กจิกรรมทีช่อบทาํในเวลาว่าง) 

    

 

6. ซ่อนออ็บเจกต์ 

https://microsoft-word-2010.th.softonic.com/


ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 1 “การสราง Profile” โดยใหนักเรียนสราง

ประวัติสวนตัวของตนเองโดยใชโปรแกรม GSP ในการทํากิจกรรม 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 1 “การสราง Profile” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ            

   โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad หรือ GSP สําหรบัการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร เปน

การบูรณาการสาระท่ีเก่ียว ของกับ

ความรูคณิตศาสตรและทักษะดาน

เทคโนโลยีเขาดวยกัน โปรแกรม 

กิจกรรมท่ี 1 “การสราง 

Profile” 

กิจกรรมท่ี 1 “การ

สราง Profile” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 



GSP สามารถนํามาใชสรางรูป

เรขาคณิตตาง ๆ ได 

 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใช

ความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง 

รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรือ

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ 

เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนํา

ความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา ใน

ชีวิตจริง 

กิจกรรมท่ี 1 “การสราง 

Profile” 

กิจกรรมท่ี 1 “การ

สราง Profile” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมท่ี 1 “การสราง 

Profile” 

กิจกรรมท่ี 1 “การ

สราง Profile” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวน

ของเสนตรงท่ีกําหนดใหได 

 นักเรียนสามารถแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู  

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวน

ของเสนตรงท่ีกําหนดใหได  

 สามารถแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหได  

 ดานทักษะ/กระบวนการ   

  1. แสดงวิธีการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


  2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูทบทวนการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดยใชสันตรงและวงเวียน  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. ครูอธิบายวานอกจากเราใชสันตรงและวงเวียนในการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตแลว เรายัง

สามารถใช GSP ในการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไดอีกดวย ในชั่วโมงนี้ครูจะสอนการสรางสวนของเสนตรงท่ี

ยาวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหและการแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให 

 3. ข้ันตอนการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให 

ให AB เปนสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให        

  1) กําหนดจุดอิสระใด ๆ 1 จุด บริเวณท่ีวาง สมมติชื่อ จุด C  

  2) เลือกจุด C และสวนของเสนตรง AB ไปท่ีเมนูสราง เลือกคําสั่ง วงกลมท่ีสรางจากจุด

ศูนยกลางและรัศมี จะไดวงกลมท่ีมี C เปนจุดศูนยกลาง มีรัศมียาวเทากับสวนของเสนตรง AB  

  3) เลือกเสนวงกลม C ไปท่ีเมนูสรางเลือกสรางจุดบนเสนรอบวง สมมติชื่อจุด D จากนั้น ลาก

สวนของเสนตรงเชื่อมระหวางจุดศูนยกลางกับจุดอิสระ D จะได สวนของเสนตรง CD ซ่ึงมีความยาวเทากับ

สวนของเสนตรง AB ตามตองการ  

  4) ซอนสวนท่ีไมตองการ โดยเลือกอ็อบเจกตนั้น ๆ แลว ไปท่ีเมนูแสดงผล เลือกซอนอ็อบ

เจกต 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของเสนตรงที่กําหนด

m DC = 4.50ซม.
m AB = 4.50ซม.

A B

C

D



 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรม 2.1 การสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับ

ความยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให โดยใหนักเรียนสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวน

ของเสนตรงท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 “การสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู  

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

 

-  กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 



พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1.  มุงม่ันในการทํางาน 

    

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดาน

การคิด 

 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.1 

“การสรางสวนของ

เสนตรงท่ียาวเทากับความ

ยาวของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทําแบบฝก 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวน

ของเสนตรงท่ีกําหนดใหได 

 นักเรียนสามารถแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู  

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวน

ของเสนตรงท่ีกําหนดใหได  

  2. สามารถแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหได  

 ดานทักษะ/กระบวนการ   

  1. แสดงวิธีการแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให     

  2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูทบทวนการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดยใชสันตรงและวงเวียน  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. ครูอธิบายวานอกจากเราใชสันตรงและวงเวียนในการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตแลว เรายัง

สามารถใช GSP ในการสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิตไดอีกดวย ในชั่วโมงนี้ครูจะสอนการแบงครึ่งสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให  

 3. ข้ันตอนการแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหทําไดโดยการหาจุดก่ึงกลางของสวนของเสนตรงท่ี

กําหนด 

 ให AB เปนสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให 

 วิธีหาจุดก่ึงกลาง 

  1) สรางสวนของเสนตรง XY ใหยาวพอสมควร (เพ่ือกําหนดเปนความยาวรัศมีของวงกลม) 

  2) สรางวงกลมโดย เลือกจุด A และจุด B เปนจุดศูนยกลางของวงกลม เลือกสวนของ

เสนตรง XY เปนรัศมี ไปท่ีเมนูสราง เลือกคําสั่ง วงกลมท่ีสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี จะไดวงกลม A และ

วงกลม B ตัดกัน 

  3) ไปท่ีเมนูสราง เลือกสรางจุดตัดของวงกลมท้ัง 2 วง คือท่ีจุด C และจุด D 

  4) สรางสวนของเสนตรง CD และสรางจุดตัด สวนของเสนตรง CD กับสวนของเสนตรง AB 

ตั้งชื่อเปน จุด O 

  5. จะได O เปนจุดแบงครึ่งสวนของเสนตรง AB ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
OB = 4.63ซม.
AO = 4.63ซม.

m AB
2  = 4.63ซม.

m AB = 9.26ซม.

O

C

D

X Y

A B



กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 2.2 โดยใหนักเรียนการแบงครึ่งสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.2 “การแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือ

การสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใช

แกปญหาและประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันเราสามารถนํา

ความรูเรื่องของการสรางมุมตรง

และมุมฉากมาประยุกตใชได 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 

2.2 “การแบงครึ่ง

สวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

 - กิจกรรมท่ี 2 

หัวขอ 2.2 “การ

แบงครึ่งสวน

ของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใช

ความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง 

รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรือ

โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ 

เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต ตลอดจนนํา

ความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา ใน

ชีวิตจริง 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 

2.2 “การแบงครึ่ง

สวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 

หัวขอ 2.2 “การ

แบงครึ่งสวน

ของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 



คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

    

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการคิด 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 

2.2 “การแบงครึ่ง

สวนของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 

หัวขอ 2.2 “การ

แบงครึ่งสวน

ของเสนตรงท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดใหได 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดใหได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดให 

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

ดานทักษะ/กระบวนการ  

1. แสดงวิธีการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดให  

 2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

  คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูทบทวนการสรางสวนของเสนตรงท่ียาวเทากับความยาวของสวนของเสนตรงท่ีกําหนดใหและ

การแบงครึ่งสวนของเสนตรงท่ีกําหนดให  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. ครูอธิบายวาในชั่วโมงนี้จะสอนการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดใหและการแบง

ครึ่งมุมท่ีกําหนดให  

 3. ข้ันตอนการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดให 

 กําหนดมุม ABC ดังรูป 

 

 สรางมุม XYZ ใหมีขนาดเทากับขนาดของมุม ABC ทําไดดังนี้ 

  1) สรางรังสี YZ เพ่ือสรางมุมและสวนของเสนตรง PQ เพ่ือกําหนดเปนรัศมีวงกลม 

  2) คลิกท่ีจุด B และสวนของเสนตรง PQ สรางวงกลมท่ีสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมีจาก

เมนูสราง 

หาจุดตัดของวงกลมกับรังสี AB และรังสี BC ตั้งชื่อจุด M และจุด N ตามลําดับ 

 
  3) ใช Y เปนจุดศูนยกลาง รัศมีPQ สรางวงกลมท่ีสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมีตัดรังสี YZ 

ท่ีจุดJ 

 4. ใชจุด J เปนจุดศูนยกลางและสวนของเสนตรง MN เปนรัศมีวงกลม เขียนวงกลมตัดเสนรอบวงของ

วงกลม Y ท่ีจุด X ลากรังสี YX จะไดมุม XYZ ซ่ึง m(XYZ) = m(ABC) 



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 2.3 โดยใหนักเรียนสรางมุมใหมีขนาดเทากับ

ขนาดของมุมท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 “การสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ี

กําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 

“การสรางมุมใหมีขนาด

เทากับขนาดของมุมท่ี

กําหนดให” 

 - กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 

“การสรางมุมใหมีขนาด 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

m∠XYZ = 45.00°

m∠ABC = 45.00°

X

B

P Q

Y

A

C

Z



ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

- เรียน กิจกรรมท่ี 2 

หัวขอ 2.3 “การสรางมุม

ใหมีขนาดเทากับขนาด

ของมุมท่ีกําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 

“การสรางมุมใหมีขนาด 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

    

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 

“การสรางมุมใหมีขนาด

เทากับขนาดของมุมท่ี

กําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.3 

“การสรางมุมใหมีขนาด

เทากับขนาดของมุมท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดใหได 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดใหได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดให 

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

ดานทักษะ/กระบวนการ  

  1. แสดงวิธีการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให       

  2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูทบทวนการการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดให  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. ข้ันตอนการการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

 ให มุม ABC เปนมุมท่ีกําหนดให 

1) สรางสวนของเสนตรง PQ เพ่ือใชเปนรัศมีของวงกลม 

2) เลือกจุด B เปนจุดศูนยกลาง และเลือกสวนของเสนตรง PQ เปนรัศมี   

 ท่ีเมนูสราง เลือกวงกลมท่ีสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมีจะไดวงกลมท่ีมี B เปนจุดศูนยกลาง 

3) เลือกเสนรอบวงของวงกลม B และรังสี BA (รังสีBC)  

 ท่ีเมนูสราง เลือกสรางจุดตัดของวงกลมกับรังสีตั้งชื่อเปนจุด E (และ D ตามลําดับ) 

4) เลือกจุด E และจุด D เปนจุดศูนยกลาง เลือกรัศมีเทากับสวนของเสนตรง PQ  

 เมนูสราง เลือกสรางวงกลม จะไดวงกลม 2 วงตัดกัน 

5) ไปท่ีเมนูสราง สรางจุดตัดของวงกลม E และวงกลม D ใหชื่อจุด B และ F จากนั้นสรางรังสี 

BF 

B

P Q

C

A



6) ไปท่ีเมนูแสดงผล ซอนข้ันตอนการสราง 

 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 2.4 โดยใหนักเรียนสรางมุมและทําการแบง

ครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 “การแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

 - กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

F

E

D

B

P Q

C

A

m∠FBA = 22.50°
m∠CBF = 22.50°

m∠CBA
2  = 22.50°

m∠CBA = 45.00°

F

B

P Q

C

A



ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.4 

“การแบงครึ่งมุมท่ี

กําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี

กําหนดให 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันเรา

สามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู  

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี

กําหนดให 

สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

 ดานทักษะ/กระบวนการ  

  1. แสดงวิธีการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ีกําหนดให  

  2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 สมรรถนะสําคัญ 

 1.ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ครูทบทวนการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดใหและการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2. ครูอธิบายวาในชั่วโมงนี้จะสอนการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี 

 3. ข้ันตอนการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ีกําหนดให 

  1) กําหนดเสนตรง AB และ สรางจุดอิสระอีก 1 จุดสมมติชื่อจุด C อยูหางจากเสนตรง AB 

พอสมควร 

  2) สรางสวนของเสนตรง PQ เพ่ือกําหนดเปนรัศมี 

  3) เลือกจุด C เปนจุดศูนยกลาง เลือกสวนของเสนตรง PQ เปนรัศมี  

    เมนูสราง เลือกสรางวงกลมจากจุดศูนยกลางและรัศมีจะไดวงกลม C ตัด

เสนตรง AB  

   เมนูสราง เลือกสรางจุดตัด สมมติชื่อจุด X และ Y 

  4) เลือก X และ Y เปนจุดศูนยกลาง เลือกสวนของเสนตรง PQ เปนรัศมี 

    เมนูสราง เลือกสรางวงกลม 2 วง สรางจุดตัด สมมติชื่อจุด C และจุด S 

  5) ลากสวนของเสนตรง CS ตัดสวนของเสนตรง AB สมมติชื่อจุด D จะไดสวนของเสนตรง 

CD ตั้งฉากกับเสนตรง AB ท่ีจุด D ตามตองการ 
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  6) ซอนข้ันตอนการสราง 

 

 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนกิจกรรมท่ี 2.5 โดยใหนักเรียนสรางเสนตั้งฉากจากจุด

ภายนอกมายังเสนตรงท่ีกําหนดใหและสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 “การสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัง

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หวัขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

m∠CDA = 90.00° m∠CDB = 90.00°
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ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

    

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.5 

“การสรางเสนตั้งฉากจาก

จุดภายนอกมายังเสนตรง

ท่ีกําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต                    เรื่อง การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

วิชา EXTRA GSP 1                 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี

กําหนดให 

 นักเรียนสามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวันเรา

สามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได 

สาระการเรียนรู  

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี

กําหนดให 

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

 ดานทักษะ/กระบวนการ  

  1. แสดงวิธีการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให  

   2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

2.  

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

1. ครูทบทวนการสรางมุมใหมีขนาดเทากับขนาดของมุมท่ีกําหนดใหและการแบงครึ่งมุมท่ีกําหนดให 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2. ครูอธิบายวาในชั่วโมงนี้จะสอนการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ี 

 3. ข้ันตอนการสรางเสนตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเสนตรงท่ีกําหนดให 

1) กําหนดสวนของเสนตรง PQ และสวนของเสนตรง XY เพ่ือเปนรัศมีของวงกลม  

2) เสนตรง AB เปนสวนของเสนตรงท่ีกําหนด C เปนจุด ๆ หนึ่ง บนเสนตรงท่ีกําหนดให 

3) เลือกจุด C เลือกสวนของเสนตรง XY   

 เมนูสราง เลือกวงกลมสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี ไดวงกลม 1 วง  

4) เลือกเสนรอบวงและสวนของเสนตรง AB  

 เมนูสราง เลือกสรางจุดตัด ตั้งชื่อเปนจุด D และ E  

5) เลือกจุด D เปนจุดศูนยกลางของวงกลม และเลือกรัศมียาวเทากับ PQ เขียนวงกลม เลือกจุด E 

เปนจุดศูนยกลางของวงกลม และเลือกรัศมียาวเทากับ PQ เขียนวงกลม   

 เมนูสราง เลือกวงกลมสรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี  

6) เลือกเสนรอบวงของวงกลม D และ E   

 เมนูสราง เลือกจุดตัดของวงกลมท้ังสองวง ตั้งชื่อเปนจุด M และ N ลากสวนของเสนตรง MN 

เชื่อม จุดตัดนั้นผานจุด O  

7) จะไดสวนของเสนตรง MO ตั้งฉากกับสวนของเสนตรง AB ตามตองการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

4. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 2.6 โดยใหนักเรียนสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุด

หนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 “การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 
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การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 



สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- กิจกรรมท่ี 2 หัวขอ 2.6 

“การสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนสวนของ

เสนตรงท่ีกําหนดให” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

  



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต    เรื่อง การสรางมุมท่ีมีขนาด 90 45 และ 60 องศา

วิชา EXTRA GSP 1  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565  เวลา 1 คาบ  

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2  เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมท่ีมีขนาดตาง ๆ ได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันเราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได  

สาระการเรียนรู  

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางมุมท่ีมีขนาดตาง ๆ ได  

 ดานทักษะ/กระบวนการ   

  1. แสดงวิธีการสรางมุมท่ีมีขนาดตาง ๆ ได            

  2. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม     

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. มุงม่ันในการทํางาน 

 สมรรถนะสําคัญ 

2. ความสามารถในดานการคิด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ทบทวนขนาดของมุมแหลม มุมปาน มุมฉาก มุมตรง การแบงครึ่งมุมและการสรางเสนตั้งฉากท่ีจุด

จุดหนึ่งบนเสนตรงท่ีกําหนดให  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 2. ครูแนะนําวา ในชั่วโมงนี้ครูจะสอนการสรางมุมท่ีมีนาด 90 องศา 45 องศา และ 60 องศา โดยการ

ใช GSP  

 3. ข้ันตอนการสรางมุมท่ีมีนาด 90 องศา 

  1) สรางสวนของเสนตรง AB 

  2) เลือกท่ีจุด A และสวนของเสนตรง AB สรางเสนตั้งฉาก โดยไปท่ีสราง เลือกสรางเสนตั้ง

ฉาก 

  3) สรางจุดอิสระบนเสนตั้งฉากท่ีสราง ตั้งชื่อจุด C 

  4) สรางสวนของเสนตรงเชื่อมจุด A และ C 

  5) ซอน สวนท่ีไมตองการแสดง 

 

  

 

 

 

 

 

 4. ข้ันตอนการสรางมุมท่ีมีนาด 45 องศา 

  1) สรางสวนของเสนตรง AB 

  2) สรางเสนตั้งฉากท่ีจุด A โดยเลือกท่ีจุด A และสวนของเสนตรง AB ไปท่ีสราง เลือกเสนตั้ง

ฉาก 

  3) สรางจุดอิสระบนเสนตั้งฉากท่ีไดตั้งชื่อ จุด C 

  4) เลือกท่ีจุด B, A และ C ตามลําดับ เลือกเมนูสราง คําสั่งเสนแบงครึ่งมุม 
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5. ข้ันตอนการสรางมุมท่ีมีนาด 60 องศา 

 1) สรางสวนของเสนตรง AB 

 2) สรางวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุด A โดยเลือกท่ีจุด A และจุด B ไปท่ีเมนูสราง เลือกสราง 

วงกลมจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน 

 3) สรางวงกลมท่ีมีจุดศูนยกลางอยูท่ีจุด B โดยเลือกท่ีจุด B และจุด A ไปท่ีเมนูสราง เลือกสราง 

วงกลมจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน 

 4) หาจุดตัดของวงกลมท้ังสองวง ตั้งชื่อจุดตัด เปนจุด C 

 5) เลือกท่ีจุด A และ C สรางรังสี จะไดมุม BAC ท่ีมีขนาดเทากับ 60 องศา 

 6) ซอนสวนท่ีไมตองการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมรวบยอด 

6. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 3 “การสรางมุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 60° 

องศา” โดยใหนักเรียนสรางมุมท่ีมีนาด 90 องศา 45 องศา และ 60 องศา เพ่ิมอีกอยางละรูป 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 3“การสรางมุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 60° องศา” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

m∠BAC = 60.00°

C

A B

C

A B



 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 



สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- กิจกรรมท่ี 3 “การสราง

มุมท่ีมีขนาด 90° 45° และ 

60° องศา” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต     เรื่อง การระบายสีและการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

วิชา EXTRA GSP 1  กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                          ปการศึกษา 2565       เวลา 1 

คาบ 

ผูสอน อาจารยน้ําผ้ึง   ชูเลิศ 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ค 2.2   เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง

รูปเรขาคณิต และ ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 

ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  ใชความรู ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เชน วงเวียนและสันตรง รวมท้ัง

โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนําความรูเก่ียวกับการสรางนี้ไปประยุกตใช ในการแกปญหา ในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได 

 นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได 

 นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการระบายสีในพ้ืนท่ีของรูปเรขาคณิตได 

สาระสําคัญ 

 ในการสรางรูปเรขาคณิตหรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

เราสามารถนําความรูเรื่องของการสรางมุมตรงและมุมฉากมาประยุกตใชได  

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู       

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการระบายสีในพ้ืนท่ีของรูปเรขาคณิตได 

  สามารถสรางและอธิบายเก่ียวกับการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได 

ดานทักษะ/กระบวนการ  

   1. แสดงวิธีการระบายสีในพ้ืนท่ีของรูปเรขาคณิต 

 2. แสดงวิธีการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก    

   3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม    

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%AF&ei=Z9dEVZG5JteSuASrwoCACw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNFrzpOVTZccZrGuXeJ5G5Kr8n8Vqg&ust=1430661348092046


1. มุงม่ันในการทํางาน 

 สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในดานการคิด 

 

กิจกรรมการเรียนการรู         

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 1. ทบทวนการสรางขนาดของมุม 90 องศา  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2. ครูอธิบายวาเราจะใชเทคนิคในการสรางมุมขนาด 90 องศา มาชวยในการสรางรูปสามเหลี่ยมท่ีมุม

ฉาก และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 3. ข้ันตอนการสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

  1) สรางสวนของเสนตรง AB 

  2) เลือกท่ีจุด A และสวนของเสนตรง AB ใชคําสั่งสรางเสนตั้งฉาก จากเมนูสราง 

  3) สรางจุดอิสระบนเสนตั้งฉากท่ีไดตั้งชื่อเปนจุด C 

  4) เชื่อมสวนของเสนตรง AC และ สวนของเสนตรง BC 

  5) ซอนสวนท่ีไมตองการแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. การระบายสี 

 การระบายสีบริเวณภายในรูปตาง ๆ ท่ีเกิดจากการสรางสามารถทําไดดังนี้ (ตัวอยางในทีนี้เปนรูป

สี่เหลี่ยม) 

  1) สรางรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ข้ึนมา 1 รูป ตั้งชื่อเปนสี่เหลี่ยม ABCD 

  2) เลือกท่ีจุด A, B, และ C (โดยเรียงไปตามแนวเสน) เลือกท่ีเมนูสราง คําสั่งภายในรูปส

สามเหลี่ยมจะ ไดสีบริเวณภายในรูป 

    

A B

C

m∠CAB = 90.00°

A B

C

m∠CAB = 90.00°

A B

C



 

กิจกรรมรวบยอด 

6. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยกิจกรรมท่ี 8 โดยใหนักเรียนสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 3 

รูป รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3 รูป แลวระบายสีใหสวยงาม 

ส่ือการเรียนรู 

 1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 4 “การระบายสี การสรางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก” 

 2. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

แหลงการเรียนรู  

 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 2. คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 3. เอกสารประกอบการอบรม Thai GSP ระดับมัธยมศึกษา (พ้ืนฐาน) 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

สาระสําคัญ                 

   ในการสรางรูปเรขาคณิต

หรือการสรางมุมตาง ๆ เพ่ือ

ใชแกปญหาและประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันเราสามารถ

นําความรูเรื่องของการสราง

มุมตรงและมุมฉากมา

ประยุกตใชได 

 

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 

ตัวช้ีวัด    

   มาตรฐาน ค 3.1 ม 1/1  

ใชความรู ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เชน วงเวียนและ

สันตรง รวมท้ังโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัต อ่ืน ๆ เพ่ือสรางรูป

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 



เรขาคณิต ตลอดจนนําความรู

เก่ียวกับการสรางนี้ไป 

ประยุกตใช ในการแกปญหา 

ในชีวิตจริง 

คุณลักษณะอันพึงปะสงค 

   1. มุงม่ันในการทํางาน 

 

- การสังเกตการตอบ 

  คําถามและการมี 

  สวนรวมในชั้นเรียน 

- การเขาเรียน 

- การสังเกต 

- คําถาม 

- การเขาเรียน 

- ตั้งใจทํางานให 

  บรรลุตามเปา   

  หมายและมีสวน 

  รวมในการแสดง 

  ความคิดเห็น 

- มาเรียนอยาง 

  สมํ่าเสมอและเขา 

  เรียนตรงเวลา 

สมรรถนะสําคัญ 

1.ความสามารถในดานการ

คิด 

 

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- กิจกรรมท่ี 4 “การ

ระบายสี การสรางรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก” 

- ความเขาใจและ 

  ความถูกตองในการ 

  ทํากิจกรรม 
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