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คํานํา 

ปจจุบัน เทคโนโลยีเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน  เชน 
การส่ือสาร  ขาวสาร  การเรียนรูตางๆ  เปนตน  โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนปจจุบนั 
ผูสอนไดตระหนกัและเห็นความสําคัญของการนําส่ือเทคโนโลยีมาชวยประกอบในการจัดการเรียน 
การสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  โดยเฉพาะวิชาคณติศาสตรเปนวิชาทีค่อนขางจะเปน 
นามธรรม ยากแกการเรียนรูและความเขาใจ  ผูจัดทําจึงเล็งเห็นความสําคัญในดานนี้ จึงไดผลิตส่ือ 
ที่ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหมและใชไดดกีับการ 
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร  คือ  โปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad  มาผลิต 
ส่ือเทคโนโลยี  ที่มีช่ือวา        ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  การดําเนนิการของเซต  และไดนําส่ือ 
เผยแพรใหแกผูท่ีสนใจ  และผูสอนในรายวิชา  ค31101  คณิตศาสตรพื้นฐาน  และไดเผยแพรทาง 
เว็บไซตของโรงเรียน คือ  http://maechai.ac.th/math/kru-udom/sarabanmath1.htm 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  การดําเนนิการของเซต 
คงจะเปนประโยชนตอวงการศกึษาและผูท่ีสนใจทัว่ไป  ขอขอบพระคณุผูผลิตโปรแกรมที่ชวย 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  คือ  โปรแกรม  The Geometer’s  Sketchpad 
มา ณ โอกาสนี้ดวย 

( นายอุดม  วงศศรีดา ) 
ครู  ชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนแมใจวิทยาคม  อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36
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(2) 
คูมือการใชสื่อ 

1. ชื่อสื่อ  ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดําเนนิการของเซต 
รายวิชา ค31101  คณิตศาสตรพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ผูผลิต  นายอุดม  วงศศรีดา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา 

2. อุปกรณที่ตองใชในการนําเสนอสือ่ 
•  เครื่องคอมพิวเตอร 
•  เครื่องโปรเจคเตอร (ถามี) 
•  โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad 
•  ส่ือที่สรางจากโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad บรรจุลงแผนซีดี 

3. สาระการเรียนรูที่ประกอบในสื่อ 
•  แบบทดสอบกอนเรียน 
•  แบบทดสอบหลังเรียน 
•  กิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง การดําเนินการของเซต 
•  แบบฝกและแบบสรุปผลหลังการเรียนรูแตละหนวยการเรยีนรู 

4. ผลการเรียนรูที่คาดหวังหลังการใชสื่อ 
นักเรียนสามารถหา  ยูเนียน  อินเตอรเซกชัน  คอมพลีเมนต และผลตางของเซตได 

5. จุดประสงคของของการใชสื่อ 
•  ใชประกอบในการจดัการเรียนรู รายวิชา ค31101  คณติศาสตรพื้นฐาน เรื่อง เซต 
•  นักเรียนสามารถศกึษาและเรียนรูดวยตนเอง 
•  เพ่ือเผยแพรสําหรับผูท่ีสนใจในการทําส่ือการเรียนรูจากโปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad ในรายวิชาคณติศาสตรและวิชาอ่ืนๆ



(3) 
6. ลักษณะของสือ่ 

เปนส่ือคอมพิวเตอรที่นําเสนอดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
นักเรียนหรือผูท่ีสนใจ สามารถเรียนรูเนื้อหาสาระดวยตนเอง โดยใชคูมือการใชส่ือประกอบทุก 
ขั้นตอน 
7. วิธีการใชสื่อ 

1.  ใหปรับคอมพิวเตอรท่ีจะใชงาน โดยความละเอียดที่แสดงผลไดดีที่สุด  คือ 
1280  ×  768 pixels 

2.  นําแผนซีดี ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดําเนินการของเซต 
ลงในเครื่องเลน ซีดีหรือดีวดีี  ของเครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงในแผนซีดีนั้น 
ประกอบดวย 

-  โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad 
-  ชุดส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การดําเนินการของเซต 
-  คูมือการใชส่ือ 

3.  ติดตั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตามขั้นตอนดังนี้ 
-  ดับเบิลคลิกที่My Computer คอมพิวเตอรจะแสดงผล ดงัรูป 

ดับเบิลคลิกที่ส่ือครูอุดม คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป



(4) 
ดับเบิลคลิกที่ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนครูอุดม คอมพิวเตอรจะแสดงผล ดังรูป 

ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมGSPmwk คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป 

ดับเบิลคลิกที ่ Setup  คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป 

คลิกที ่ Next  คอมพิวเตอรจะแสดงผล ดังรูป



(5) 
คลิกที ่ Next  คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดงัรูป 

คลิกที่Next  คอมพิวเตอรจะเริ่มการติดตัง้โปรแกรม จนเสร็จส้ินซ่ึงจะใชเวลา 
ในการติดตั้งประมาณ 5 วินาที  และ คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป 

คลิกที่Close เปนการเสร็จส้ินการตดิตั้งโปรแกรมทั้งหมด  โปรแกรมทีใ่ชงานจะโชว 
หนาจอคอมพิวเตอร  ดังรูป



(6) 

หมายเหตุ 
โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad  เปนลิขสิทธ์ิของ สถาบันสงเสริมการสอน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศกึษาธิการประเทศไทย เพ่ือใชเปนประโยชนใน 
สถาบันการศึกษาภายใตการกํากับของกระทรวงศกึษาธิการรวมถึงโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย 
เอกชนและการศกึษานอกโรงเรียน ซ่ึง สสวท. ไดมอบสําหรับใชในโรงเรียนแมใจวิทยาคม จังหวัด 
พะเยา เทานั้น  ซ่ึงขาพเจาเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนการศกึษาของชาติ โดยเปนบุคลากรในโรงเรียน 
และไดนําโปรแกรมดังกลาวมาใช เพื่อใชประกอบในการจดัทําส่ือการเรียนการสอนและการทํา 
ผลงานทางวิชาการเทานัน้ มิไดเปนการเผยแพรโปรแกรมและไมมีเจตนาตอการจําหนาย หรือละเมิด 
ลิขสิทธ์ิของ สสวท. และผูจัดทําขอขอบพระคณุสถาบันดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ดวย 

4.  การใชส่ือใหปฏิบัตดิังนี้ 
•  เปดหนาหลักของส่ือ ใหคลิกเปดทีละหนา 
•  ทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยมีเงื่อนไขวา ทกุคนจะตองทําแบบทดสอบ 

ดวยความตั้งใจและซ่ือสัตยตอตนเอง และเก็บคําตอบของตัวเองไว แลว 
หลังจากที่ทําแบบทดสอบทั้งหมด 20 ขอ ใหกลับมาตรวจคําตอบที่เฉลย 
ไวแลวในส่ือ คะแนนที่ไดกอนเรียนนั้นใหเก็บไว เพ่ือนําไปเปรียบเทียบ 
กับผลการทดสอบหลังเรียน 

•  เขาศึกษาหนวยการเรียนรูที่ 1 ถึงหนวยการเรียนรูที่ 4 
•  การปฏิบัติกจิกรรมในหนวยการเรียนรู ใหศึกษาเนื้อหา และสรุปผล 

การเรียนรูดวยตนเอง 
•  ใหศึกษาและทําแบบฝกทุกขอในหนวยการเรียนรู 
•  สรุปผลทุกครั้งหลังจากที่ไดศึกษา 
•  ทําแบบทดสอบหลังเรียน และนําผลการสอบที่ไดมาเปรียบเทียบกับ 

ผลสอบกอนเรียน 
•  ผลการใชส่ือการเรียนรูจะไดผลเม่ือผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น



(7) 
5.  เริ่มการใชงานส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่องการดําเนนิการของเซต 

ใหปฏิบัติตามการใชงาน ดังนี้ 
-  ดับเบิลคลิกโปรแกรมGSP406TH หนาจอคอมพิวเตอร ดังรูป 

-  โปรแกรมจะเริ่มการใชงาน  ดังรูป 

คลิก  OK  คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป



(8) 
คลิกหนาจอการใชงานทั้งสองดังรูป (ลูกศรสีแดง) เพ่ือใหโปรแกรมใชงาน 

เต็มหนาตาง คอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป 

การใชเครื่องมือ ใหนําเมาสไปวางไวตําแหนงเครื่องมือลูกศรทุกครั้งหลังจากทีค่ลิก 
คําส่ังตาง ๆในส่ือ  เพ่ือที่จะใชคําส่ังอ่ืนตอไปได  ดังรูป 

คลิกเปดแฟม  ดังรูป



(9) 
คลิกเลือกส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนครูอุดมจากซีดี ที่มีชื่อวา newoperation 

จากนัน้คลิก open  ดังรูป 

โปรแกรมจะเขาสูหนาหลักของส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การดําเนนิการของเซต 
ดังรูป 

เริ่มตนใชงานตามชุดคําส่ัง  (ลูกศรสีแดง) และดําเนินการทกุขัน้ตอน ตามคําส่ัง 
คลิกคําส่ังแสดงหัวขอ  ดังรูป



(10) 
หนาจอจะแสดงผล  ดังรูป 

คลิกคําส่ัง NEXT คอมพิวเตอรจะแสดงผลหนาตอไป แลวใหคลิกแสดงหัวขอ 
หนาจอจะแสดงผล  ดังรูป



ชุดคําส่ังจะมีทกุหนาใหปฏิบัตติาม โดยคลิกตามหัวขอ เชน NEXT ก็จะเปนคําส่ังใหไป 
หนาถัดไป BACK เปนคําส่ังที่ตองการกลับไปดําเนนิการใหมในหนาที่ผานมา และทกุหนาจะมี 
คําส่ัง HOME คือคําส่ังที่ตองการกลับไปหนาหลักแลวปฏิบัติชุดส่ือใหมทุกขั้นตอน เปนตน 

(11) 
•  ผูจัดทําขอใหผูที่ไดศึกษาส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ประสบผลสําเร็จตาม 

เจตนารมณของผูผลิตตามที่ไดกลาวมาแลว  ประสบปญหาในการใชส่ือติดตอ 
โดยตรงที่ ผูจดัทํา ( โทร.08-1387-2234 ) สามารถใหคําปรึกษาไดทุกเวลา 

•  ใหปฏิบัติกิจกรรมส่ือทีละหนา กรุณาอยาทําขามหนาเพื่อผลของการเรียนรูทีด่ี 
•  เม่ือเขาสูคําชี้แจงและคําแนะนําแลวจะเขาสูหนาของแบบทดสอบ  ดังรูป 

แบบทดสอบทุกขอจะมีเฉลยอยูในตวั ถาตองการดูเฉลย ใหคลิกที่หัวขอคําตอบ  ดังรูป



(12) 
หนาจอคอมพิวเตอรจะแสดงผลการเฉลยในแตละขอดังรูป และใหปดคําตอบ โดยคลิก 

หัวขอคําตอบซํ้า ตัวเฉลยจะหายไป  ดังรูป 

การตรวจคําตอบ ควรทําหลังจากที่ทําแบบทดสอบเสร็จส้ินในแตละขอเทานั้นแลวเพื่อเก็บ 
คะแนนที่ไดไว เปรียบเทียบ กับคะแนนวดัผลหลังเรียน ทั้งนี้ผูศึกษาตองซ่ือสัตยตอตนเอง 

ทําใหครบ 20 ขอ  แลวเขาสูหนวยการเรียนรู  ดังรูป



หนวยการเรียนรูท่ี 1 
ความรูพื้นฐาน 
เกี่ยวกับเซต 

BACK 
NEXT 

แสดงการนําเสนอ 
ปดการนําเสนอ 

HOME 

(13) 
เขาสูหนวยการเรียนรูทีละหนาตามคําส่ัง  เชนเดียวกันกับ การทํากจิกรรมในแบบฝก  ซ่ึงจะ 

มีเฉลยอยูในตวัแบบฝก  ทั้งนีใ้หผูเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่แจกใหกอน แลวคลิกดูเฉลย 
ผูจัดทําขอยกตัวอยางแสดง ดังรูป 

ตัวอยางใบกิจกรรม คลิกคําส่ังตามลูกศร ดังรูป



(14) 
ตัวอยางแบบฝก คลกิคําส่ังแบบฝก  ดังรูป 

เม่ือตองการดูเฉลยและสรุปแบบฝก  ใหคลิกทีค่ําส่ังและปดคําส่ังทุกครั้ง  ดังรูป



(15) 
ตัวอยางแบบฝก คลกิคําส่ังแบบฝก  ดังรูป 

เม่ือตองการดูเฉลย ใหคลิกทีค่ําส่ังและปดคําส่ังทุกครั้ง  ดงัรูป



(16) 
ตัวอยางแบบฝก คลิกคําส่ัง ดังรูป 

ตัวอยางเฉลยแบบฝกขอที่ 1  คลิกทีค่ําส่ัง  ดังรูป



(17) 
ตัวอยางแบบฝก ดังรูป 

ตัวอยางเฉลยแบบฝกขอที่ 4  ดังรูป



(18) 
การใชส่ือ  คลิกเมาสทุกครั้งทีใ่ชคําส่ังเสร็จ ใหนําเมาสไปวางไวที่เครื่องมือลูกศรกอนที่จะ 

ทําตามคําส่ังตอไป 
6.  ขั้นตอนวิธีการพิมพ 

ตองพิมพทีละหนา ตามขั้นตอนดังนี้ 

คลิกแฟม  ดังรูป



คลิก ตั้งคาหนากระดาษ  หนาจอจะแสดงผล ดังรูป 

(19) 
ตั้งคาหนากระดาษ โดยคลิกหนากระดาษเปนแนวนอน      ดงัรูป



คลิก  OK  จอคอมพิวเตอรจะแสดงผล  ดังรูป 

(20) 
ใหคลิกที่แฟมใหมอีกครั้ง แลวคลิกตัวอยางกอนพิมพ  จอจะแสดงผล  ดังรูป



หนาจอแสดงผลดังรูป ใหคลิกที่  พอดีหนา  ที่ลูกศรสีแดง หนาจอจะกลับเขาสูภาพ 
พรอมพิมพ ดังรูปตอไป แลวใหคลิกที่ พิมพ เพ่ือเลือกเครื่องพิมพ ก็จะสามารถพิมพชิ้นงาน 
ที่ตองการได  คลิกที ่ OK  เครื่องพิมพก็จะเริ่มทํางาน  ดังรปู 

(21) 
จอจะแสดงผล  คลิก พิมพ  ดังรูป



คลิก  OK ดังรูป 

(22) 
ถาตองการพิมพชิ้นงานทั้งหมด ใหพิมพทีละหนาเทานัน้และทําตามขั้นตอนทีก่ลาวมา



ทุกขั้นตอน 
7.  เม่ือตองการออกจากโปรแกรม ใหคลิกมุมขวาดานบนตามลูกศรสีแดง ดังรูป 

โปรแกรมจะแสดงผล  ดังรูป 

ให คลิก No ไมควรคลิกYes  เพราะจะทําใหขอมูลที่แสดงในสื่อบางขอมูลสูญหาย 

(23)



หมายเหตุ 
1.  ขั้นตอนการพิมพ มขีั้นตอนทีค่อนขางยุงยาก เพราะพิมพจากโปรแกรม  GSP โดยตรง 

ผูจัดทําขอแนะนําวิธีที่ อาจจะสะดวกตอผูใชงาน คือ ใหคดัลอกทุกหนาของส่ือ ลงบน 
Microsoft  Word  แลวพิมพในโปรแกรม  Microsoft  Word 

2.  การทํางานจะไดผลดคีวรคัดลอกงานทั้งหมดในแผนซีดี  รวมทั้งโปรแกรม  GSPmwk 
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนครูอุดมทั้งหมดลงบนคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู  และเริ่มการ 
ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนตาง  ๆที่กลาวมาทั้งหมด  ขณะที่ผูเรียนกําลังใชส่ือ  หากเกิด 
ปญหาใหติดตอโดยตรงที่ผูจัดทํา โทร.08-6403-6224  พรอมที่จะใหคําปรกึษาทุกเวลา 

นายอุดม  วงศศรีดา 
ผูจัดทํา


