


           ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad 

 

สาระส าคัญ 
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นระบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้สาหรับ
สร้าง ส ารวจ และการวิเคราะห์สิ่งต่างๆท่ีเก่ียวกบัเนือ้หาคณิตศาสตร์หลายด้าน
โปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากขณะใช้โปรแกรม GSP ผู้ใช้สามารถสร้างตวั
แบบคณิตศาสตร์ท่ีทาให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงเรขาคณิต และผู้ใช้สามารถทาปฏิกิริยา
โต้ตอบได้ โปรแกรม GSP สามารถน ามาใช้ในการส ารวจเบือ้งต้นเก่ียวกบั



          รูปทรงเรขาคณิต และจานวน ตลอดจนแสดงการเคลื่อนไหวของเนือ้หาด้าน
คณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนและพฒันาความคิดเก่ียวกบัหวัข้อตา่งๆ ในวิชาคณิตศาสตร์
ได้หลายแขนงเช่น เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคลูสัและเนือ้หาอื่นๆ จึงมี
ความเหมาะสมท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์จะนามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ และสร้าง
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงันัน้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรมีความรู้ความเข้าใจใน
คณุลกัษณะและการใช้งานของโปรแกรมตามสมควร เพ่ือให้การพฒันางานของ
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad นีบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์ 
จุด



ผลการเรียนรู้
1. บอกสมบติัและความสามารถของโปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad ได้
2. สามารถติดตั้งโปรแกรม The Geometer's Sketchpad เพื่อการ
สร้างงานได้

 3. สามารถเปิดใชโ้ปรแกรมและออกจากโปรแกรมได ้



สาระการเรียนรู้
 1. คุณสมบติัของโปรแกรม The Geometer's Sketchpad 
 2. ความสามารถของโปรแกรม The Geometer's 

Sketchpad 
3. การเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4. การติดตั้งโปรแกรม 



ควรศกึษาก่อนเรียน
     1. ศกึษาขอบข่ายของเนือ้หา สาระส าคญั และจดุประสงค์ของหน่วย 
     2. ทาแบบประเมินตนเองก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ ความรู้พืน้ฐาน 
ของตนเอง 
     3. ศกึษาเนือ้หาสาระโดยละเอียดและปฏิบตัิกิจกรรมไปตามล าดบัทีละเร่ือง 
     4. ทากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 
     5. ทาแบบประเมินตนเองหลงัเรียน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลงัจาก ใช้
ชดุฝึกอบรมด้วยตนเองแล้ว ถ้าได้คะแนนไมถ่งึร้อยละ 80 ให้กลบัไปทบทวน ความรู้
ในหน่วยแตล่ะหน่วยท่ียงับกพร่องจนกว่าจะได้คะแนนไมต่ ่าากว่าร้อยละ 80 



โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นสื่อเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผู้ เรียน 
มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist 
Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคญั (Learner-
Centered Learning) โปรแกรม GSP เป็นสื่อท่ีช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะ
ของการนกึภาพ(Visualization) ทกัษะของกระบวนการแก้ปัญหา (Problem 
Solving Skills) นอกจากนีก้ารใช้โปรแกรมGSPในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เป็นการบรูณาการสาระท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้คณิตศาสตร์และทกัษะด้าน
เทคโนโลยีเข้าด้วยกนัทาให้ผู้ เรียนมีโอกาส



           พฒันาพหปัุญญาอนัได้แก่ ปัญญาทางภาษา ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติ
สมัพนัธ์ และด้านศิลปะ ด้วยเหตผุลดงักลา่ว โปรแกรม GSP จงึได้รับรางวลั
ยอดเย่ียมหลายรางวลั อาทิเช่น Best Educational Software of 
All Time จาก Stevens Institute of Technology Survey 
of Mentor Teachers และ Most Valuable Software for 
Students จาก National Survey of Mathematics 
Teachers, USA. โปรแกรม GSP มีใช้อยา่งแพร่หลายกว่า 50 ประเทศ
ทัว่โลก อีกทัง้บรรจอุยูใ่นหลกัสตูรวิชา



คณิตศาสตร์ระดบัตา่งๆ ถงึ 10 ประเทศ เช่น สงิคโปร์ มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น จีน 
องักฤษ อเมริกา เป็นต้น นอกจากนีไ้ด้มีการแปลซอฟต์แวร์โปรแกรม GSP 
เป็นภาษาตา่งๆ ถงึ 15 ภาษา ได้แก่ ฝร่ังเศส สเปน เดนมาร์ก เกาหลี ญ่ีปุ่ น 
รัสเซีย นอร์เวย์ ฟินด์แลนด์ อาหรับ เชคโก เปรู เยอรมนั จีน องักฤษและ
ภาษาไทย การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ทาให้ผู้ เรียนมีโอกาสพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีจาเป็นสาหรับผู้ เรียนทกุคน 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2550 : 
http://thaigsp.ispt.ac.th 



        โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อการสอนท่ีใหม่ลา่สดุในวงการ
คณิตศาสตร์ศกึษาของไทย ซึง่ในขณะท่ีกวา่ 60 ประเทศทัว่โลกใช้โปรแกรมดงักลา่วกนัมานาน
แล้ว โดยมีการแปลโปรแกรมเป็นภาษาตา่ง ๆ มากมาย ซึง่โปรแกรม GSP ได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทยเช่นกนั สาหรับประเทศไทยนัน้ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได้เลง็เหน็ถงึศกัยภาพของโปรแกรมนีจ้งึได้ทาการซือ้ลิขสทิธ์ิและนามาแปลเป็น
เวอร์ชนัภาษาไทย เพ่ือความสะดวกในการใช้งานสาหรับผู้ เรียนและผู้สอน 
โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจอีกโปรแกรมหนึง่ซึง่ครูสามารถนาไปใช้เป็น



        โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจอีกโปรแกรมหนึง่ซึง่ครู
สามารถนาไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ เพราะสามารถนาเสนอ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบายเนือ้หายาก ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจ

ได้ง่ายขึน้ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต  
พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคลูสั) ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ แสง 
คลื่น) ให้นกัเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจได้อยา่งรวดเร็ว และ
โปรแกรมยงัเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิด้วยตวัเองได้ 
นอกจากนีย้งัสามารถนาไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาอื่นๆ ได้อยา่งไมมี่ข้อจากดั เช่น วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นต้น 



     2. ความสามารถของโปรแกรม GSP 
           2.1 ด้านศิลปะและการเคลื่อนไหว (Art / Animation) โปรแกรม GSP 
   สามารถท่ีจะนาเคร่ืองมือมาสร้างรูปตา่งๆ และสามารถใช้คาสัง่เพ่ือท่ีจะทาให้รูป
   ดงักลา่วเคลื่อนไหวได้ตามท่ีต้องการซึง่เป็นโปรแกรมท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนใน
    ลกัษณะนี ้
         2.2. แคลคลูสั (Calculus) เราสามารถใช้โปรแกรม GSP ค านวณหาปริมาตรของ
กลอ่งซึง่เกิดจากการตดัมมุทัง้สี่ของกระดาษ ซึง่เราจะเหน็การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของ
กลอ่งดงักลา่วจากการเคลื่อนไหว และนอกจากนีย้งัสามารถใช้โปรแกรมดงักลา่วสร้างกราฟ
จากสมการตา่งๆ ได้ 
         



2.3 วงกลม (Circles) ในโปรแกรม GSP สามารถท่ี
จะใช้เคร่ืองมือ Compass Tool 



           2.4 ภาคตดักรวย (Conic Section) สาหรับเร่ืองภาคตดักรวย โปรแกรม GSP 
สามารถที่จะสร้างวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา โดยการเคล่ือนท่ีทาให้เหน็ร่องรอย 
(Trace) ของกราฟ ซึง่จะทาให้เหน็รูปตา่งๆ ได้ตามต้องการ 

        2.5 การเขียนกราฟและการหาจดุโคออร์ดเินตในเรขาคณิต (Graphing / 
Coordinate Geometry) ในการเขียนกราฟจากรูปสมการตา่งๆ โปรแกรม GSP 
สามารถสร้างรูปกราฟและหาจดุโคออร์ดิเนตในสมการต่างๆ ได้ 



         2.6 เส้นตรงและมมุ (Lines and Angles) ในการสร้างเส้นตรงและมมุโดยการใช้  
โปรแกรม GSP สามารถทาได้โดยง่าย ซึง่เม่ือได้ทาการสร้างเส้นตรงและมมุเสร็จแล้วสามารถ
ท่ีจะวดัขนาดของเส้นตรงและมมุดงักลา่วได้ ซึง่ด้วยความสามารถและคณุสมบตัิดงักลา่วทาให้
การสรุปเนือ้หาและทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองเส้นตรงและมมุทาได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 



      2.7 รูปสามเหลี่ยม (Triangles) เม่ือสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้โปรแกรม GSP 
แล้ว เราสามารถท่ีจะใช้ค าสัง่ภายในโปรแกรมเพ่ือค านวณหาความยาวของด้านแตล่ะด้าน 
มมุแตล่ะมมุและค านวณหาพืน้ท่ีของรูปสามเหลี่ยมดงักลา่วได้ 



2.8 ตรีโกณมิติ (Trigonometry) ในการหาฟังก์ชนัตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม 
GSP กระทาได้โดยสร้างวงกลมหน่วย (Unit Circle) เม่ือก าหนดมมุ C ตามรูป
ด้านลา่ง ก็สามารถหาฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุ C ได้ตามต้องการ 



จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1.1 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผลติและพฒันาขึน้ท่ีประเทศใด ? 
............................................................................................................................. ........ 
1.2 ผู้ ถือลขิสทิธ์ิโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ในประเทศไทยคือ 
............................................................................................................................. ....... 
1.3 โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้หรือไม ่
............................................................................................................................. ....... 
1.4 จงยกตวัอย่างท่ีโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สามารถทาได้ 2 อยา่ง
คือ 
(1)………………………………………(2)……………………………………… 




