
 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา   ค21202  รายวิชา เรขาคณิต GSP 1   สาระ เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน ครูยวดยิ่ง ด้วงสุข     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564       

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ค้นคว้า  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 โปรแกรม The Geometer's Sketchpad  (GSP) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้น การใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐาน  
 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP  การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
 การสร้างจ านวนเต็มโดยใช้โปรแกรม GSP  การบวก ลบ คูณ หาร จ านวน  
          การสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม GSP คู่อันดับและกราฟ การสร้างรูปจากคู่อันดับและกราฟ 
          การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP การสร้างกังหันลม การสร้างลวดลายกระเบื้อง  
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า (แบบเปลี่ยนสลับไปมาได้) 
 โดยใช้กระบวนการศึกษาฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  จนก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท างานอย่างเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มี
ความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งม่ัน
ในการท างาน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ใช้โปรแกรม GSP ใช้เครื่องมือของโปรแกรมพ้ืนฐาน GSP และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
           2. เข้าใจและสร้างรูปเรขาคณิตรูปแบบต่างๆได้ มีรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และ หลายเหลี่ยมด้าน
เท่ามุมเท่า และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
           3. เข้าใจและสร้าง รูปกราฟ / คู่อันดับ และ น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
           4. เข้าใจและสร้างรูปเรขาคณิตแบบการแปลงทางเรขาคณิต และ น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ก าหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 



2 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
1 แนะน าโปรแกรม 1. ใช้โปรแกรม GSP ใช้

เครื่องมือของโปรแกรม
พ้ืนฐาน GSP และ
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. เข้าใจและสร้างรูป
เรขาคณิตรูปแบบต่างๆ
ได้ มีรูปสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม วงกลม และ 
หลายเหลี่ยมด้านเท่า 
มุมเท่า และน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ 
3. เข้าใจและสร้าง 
รูปกราฟ / คู่อันดับ และ 
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. เข้าใจและสร้างรูป
เรขาคณิตแบบการแปลง
ทางเรขาคณิต และ 
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 

2 ใบงาน  
2 การใช้เครื่องมอืพืน้ฐาน 

- การสร้างส่วนของเส้นตรง 
- รังสี 
- สไลด์เดอร์ 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

2 

3 - การวดั และการค านวณเบือ้งต้น  
- การบวก การลบ การคูณ การหาร และ
การด าเนินการอื่นๆ 

- พารามิเตอร์ 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

2 

4 การสรา้งรปูหลายเหลีย่มดา้นเท่า 

- รปูสามเหลีย่มดา้นเท่า 

- รปูสีเ่หลีย่มจตุรสั 

- รปูวงกลม 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

2 

5 ทดสอบเก็บคะแนน 2 ผลงานจากการ
ทดสอบ 

10 

6 - การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การย่อขยาย 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

3 

7 การสรา้งรปู   ผนืผา้ ∆ มมุฉาก และ 
  จตุรสั 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

3 

8 สรา้งกงัหนัลม  (การหมนุ) 2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

3 

9 ทดสอบกลางภาค (ปฏิบัติ)  2   
10 ทดสอบกลางภาค (ข้อเขียน) 20 
11 สรา้งลายกระเบือ้ง  (การท าซ ้า)  2 ใบงาน 

ผลงานจากการ
ปฏิบัติ 

3 

12 สรา้งลายกระเบือ้ง  (การท าซ ้า) 1. ใช้โปรแกรม GSP ใช้
เครื่องมือของโปรแกรม
พ้ืนฐาน GSP และ
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. เข้าใจและสร้างรูป
เรขาคณิตรูปแบบต่างๆ
ได้ มีรูปสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม วงกลม และ 
หลายเหลี่ยมด้านเท่า 
มุมเท่า และน าไปใช้

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

 

13 รปูเรขาคณิตสองมติ ิและ สามมติ ิ 2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

4 

14 รปูเรขาคณิตสองมติ ิและ สามมติ ิ 2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

 

15 คู่อันดับและกราฟ การสร้างรูปจาก 2 ใบงาน 4 
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สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
คู่อันดับและกราฟ แก้ปัญหาได้ 

3. เข้าใจและสร้าง 
รูปกราฟ / คู่อันดับ และ 
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
4. เข้าใจและสร้างรูป
เรขาคณิตแบบการแปลง
ทางเรขาคณิต และ 
น าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
 

ผลงานจากการ
ปฏิบัติ 

16 คู่อันดับและกราฟ การสร้างรูปจาก 
คู่อันดับและกราฟ 

2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

 

17 กราฟวงกลม 2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

4 

18 กราฟวงกลม 2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ปฏิบัติ 

 

19 ทดสอบปลายภาค (สอบปฏิบัติ)  2 ใบงาน 
ผลงานจากการ

ทดสอบ 

 

20 ทดสอบปลายภาค(สอบข้อเขียน) 30 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. ปฏิบัติการใช้ Program The Geometer's Sketchpad (GSP) สร้างรูปเรขาคณิตตามที่
ก าหนดให้ 

2. ปฏิบัติการใช้ Program The Geometer's Sketchpad (GSP) สร้างสรรค์งานอิสระจากความรู้
ที่ได้เรียน  

3. การสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลออนไลน์  
 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค   70 :30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน     5  คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด     10 คะแนน 
  1.3 การสอบ      10 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
  2.1 สอบปฏิบัติ     10 คะแนน 



4 

  2.2 สอบข้อเขียน     10 คะแนน  
  

3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน     5  คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด     10 คะแนน 
  3.3 การสอบ      10 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
  4.1 สอบปฏิบัติ     15 คะแนน 
  4.2 สอบข้อเขียน     15 คะแนน  
   
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.1  สสวท.  
2. Program The Geometer's Sketchpad (GSP) 
3. Application Zoom 
4. www.ipst.ac.th  
5. https://www.scimath.org/index.php 
6. https://proj14.ipst.ac.th 
7. Program Autodesk Sketchbook 
8. Google classroom 
9. Google form 
10. Google meet 
11. Application Line 

 

http://www.ipst.ac.th/
https://www.scimath.org/index.php
https://proj14.ipst.ac.th/

