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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

คำนำ 

 
 
 

  เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมประกอบหลักสูตรทองถิ่น 
เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล  
 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp ช่วยให้ผู้สอนได้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ 
ความรู้พร้อมทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษา ทำกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่กำหนด ทำให้
มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้และ
จัดทำใบงาน ฝึกทักษะปฏิบัติ ทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้  คงเป็นประโยชนกับ       
การเรียนการสอนกับผู้ที่สนใจศึกษาคนควาพอสมควร 

 
                                    หนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
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สารบัญ 
              หน้า 
คำนำ 
สารบัญ  
คำชี้แจง 
หน่วยที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Research) 
         ความหมายและความเป็นมาของการออกแบบ 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 1 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 
หน่วยที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) 
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 2 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 2 
 หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันออกแบบ (Together Design) 
         การวาดรูปร่างโมเดล 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 3 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 3 
หน่วยที่ 4 สร้างเรื่องราวงานไม้ (Product Design) 
         การตกแต่งโมเดล 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 4 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 4 
หน่วยที่ 5 ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน (Public Relations) 
         การบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 5 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เอกสารอ้างอิง 
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คำชี้แจง 

 
1. อ่านคำชี้แจงให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ ในการศึกษาบทเรียน 
2. พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นกิจกรรม 
    ที่จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ต่อไป 
3. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่ก่อนกวนผู้อ่ืน และไม่ชักชวนเพื่อให้ออกนอกลู่นอกทาง 
4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ โดยการทำใบงาน และแบบทดสอบด้วยตนเอง 
    โดยไม่ดูเฉลย เพ่ือให้ได้รับความรู้ในเนื้อหาจริง ๆ  
5. สืบค้นเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ http://www.chr.ac.th/206/index.html และเว็บไซต์ 
    ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
4. อธิบายและเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketchup   
    และวางแผนการปฏิบัติการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
5. สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้สวยด้วย Sketchup 
    ได้อย่างเหมาะสม 
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หน่วยที่ 4 
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           จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1. บอกคุณสมบัติและเลือกใช้เครื่องมือการตกแต่งโมเดลได้ 
2. บอกขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานได้ 
3. บอกขั้นตอนการนำเสนอโมเดลได ้
4. บอกขั้นตอนการออกแบบโมเดลเก้าอ้ีได้ 
5. บอกขั้นตอนการออกแบบโมเดลบ้านได้ 
6. บอกขั้นตอนการออกแบบโมเดลห้องนอนได้ 
7. บอกขั้นตอนการออกแบบโมเดลร้านกาแฟได้ 

 
 

         สาระสำคัญ 
 

 
 การศึกษาความรู้พื ้นฐานและเทคนิคเพิ่มเติม ในการใช้เครื่องมือตกแต่งโมเดลออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ศึกษาเรียนรู้แบบโครงงาน นำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งโมเดล จะช่วยให้
สามารถสร้างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะ  การ
ทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน การตกแต่งผลิตภัณฑ์งานไม้ ที ่ถูกต้องตามหลักการ
ออกแบบ มีการวางแผนการทำงาน ดำเนินการสร้างโมเดลเสมือนจริง สรุปประเมินผลการทำงานอย่าง
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เป็นระบบจะทำให้ได้โมเดลชิ้นงานที่สวยงาม มีคุณค่าและสมบูรณ์ คงความสมบูรณ์  และสวยงามได้
นานยิ่งขึ้น 

 

 

 การตกแต่งโมเดล 
 

การจัดการพ้ืนผิววัตถุ (Position Texture Tool) 

     เครื่องมือ  Position  Texture มีไว้สำหรับปรับตำแหน่ง ลวดลาย หรือภาพที่ใส่ในพื้นผิว  
ให้กับวัตถุเพ่ือให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ ดังนี้ 

 

            การใช้ Fixed Pin Mode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 สร้างรูปที่ต้องการใส่ลายพ้ืนผิว  เลือกเครื่องมือ Paint Bucket 
เพ่ือกำหนดลวดลาย 

 

 ในหน้าต่าง Materials เลือก
ลวดลาย 

 คลิกขวาเพื่อเลือกเมนูบรนพื้นผวินั้น 
เลือกคำสั่ง Texture และเลือก Position 
เป็นการจัดตำแหนง่ลวดลายพืน้ผิว 
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 หมุดสีแดง สามารถเล่ือนจดัต าแหน่ง 
ของลวดลายใหต้รงกบัรูปทรงได ้

 หมุดสีเขียว สามารถหมุนลวดลาย 
เพื่อปรับทิศทางของลวดลายใหม่ได้ 

1) Move : หมุดสีแดง ใช้เลื่อนตำแหน่งของลวดลาย 
2) Scale/Rotate : หมุดสีเขียวใช้ปรับขนาดและหมุน 

ตำแหน่งของลวดลาย 
3) Scale/Shear : หมุดสีน้ำเงิน ใช้ปรับขนาดและ     

บิดรูปทรงของลวดลาย 
4) Distort : หมุดสีเหลือง ใช้บิดรูปทรงของลวดลาย 

 จะมีหมุดปัก 4 มุม 4 สี หมุดเหล่านี้ใช้เพื่อปรับแต่งตำแหน่งของลวดลาย 

 หมุดสีน้ำเงิน สามารถบิดลวดลายใน 
ลักษณะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ 

 หมุดสีเหลือง สามารถบิดลวดลายใน 
ลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูได ้
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 เมื่อปรับตำแหน่งลวดลายเสร็จแล้ว 
คลิกขวาบนพ้ืนผิว และเลือกDone 

 ผลของการปรับตำแหน่งลวดลาย 
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การใช้ Free Pin Mode 

     การปรับแต่งลวดลายโดยใช้ Free Pin Mode เป็นการปรับแต่งลวดลายแบบอิสระ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 สร้างรูปทรงและกำหนดลวดลายด้วย 
เคร่ืองมือ Paint Bucket 

 คลิกขวาเลือกเมนู Texture 
และเลือก Position 

 จะมีหมดุปัก 4 มุม 4 สีให้คลิกขวา ที่หมุด
ใดหมุดหนึ่ง เลือก Fixed Pins ให้ติ๊ก
เครื่องหมายถูกออก 
 

 หมุดทั้ง 4 จะไม่มีสี แต่เปน็หมุด  
สำหรับปัก 4 มุมแทน 

 คลิกหมุดใดก็ได้ เพื่อปรับตำแหน่ง ซึ่งจะ
ทำให้การเลื่อน หมุน บิด อย่างอิสระ 

 

 เมื่อปรับตำแหน่งลวดลายเสร็จแล้ว 
คลิกขวาบนพืน้ผิว และเลือก Done 

 ผลของการปรับลวดลายด้วยการใช้ 
Free Pin Mode 

ก่อนปรับ หลังปรับ 



79 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

 

         การเรียนรู้แบบโครงงาน 
  
  

1. ความหมายและความสำคัญของโครงงาน 
 โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา 

ค้นคว้า ริเริ ่มสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล วลงมือปฏิบัติใหบรรลุ        
ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่จะทำไวลวงหน้าเป็นขั้นตอน พรอมทั้งคาดการณผลที่จะ
เกิดข้ึน ทั้งนี้โดยได้รับคำแนะนำปรึกษาจากครู อาจารยในโรงเรียนของตน 

 ความสำคัญของโครงงาน ความสำคัญของโครงงานในแงของการเรียนการสอน มีดังนี้ คือ 
1.  ด้านนักเรียน 
2.  ด้านโรงเรียนและครู อาจารย 
3.  ดานทองถิ่น 
 

 1.  ด้านนักเรียน กอใหเกิดคุณคค่าต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
      1.1  ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเริ่มงานที่จะนำไปสู่งานอาชีพ และการศึกษาตอที่ตนเอง  
มีความถนัดและสนใจ 
  1.2  สร้างเสริมประสบการณจากการปฏิบัติจริง ด้วยชีวิตจริง ส งผลใหเกิดความเขาใจ     
อย่างซาบซึ้งในโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา 
  1.3  ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเอง และการแก ปญหาในงานที ่ตนเองสนใจ        
และมีความพรอม สงผลใหเกิดความม่ันใจในการดำเนินงานตอไป 
  1.4  กอใหเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างเกียรติประวัติในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ 
  1.5  กอใหเกิดความรัก ความเขาใจและความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันในระหว่างเพ่ือนนักเรียน
ที่ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
  1.6  กอใหเกิดความรูทางวิชาการที ่กว้างขวางขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งได้รับความสำเร็จ         
ในการศึกษาตามหลักสูตรและตรงกับจุดหมายที่กำหนดไว้ 

2. ด้านโรงเรียนและครู กอใหเกิดคุณคค่าต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 2.1  เกิดการประสานงานทางวิชาการที ่ผสมผสาน หรือบูรณาการเกิดขึ ้นในโรงเรียน            
ตรงกับหลักสูตรมัธยมศึกษา และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 2.2  เกิดความเขาใจที่ตรงกันวา การเรียนการสอนในปจจุบันขึ้นอยู่กับการฝึกปฏิบัติจริง        
ในโครงงานของนักเรียนมากกวาที่จะเรียนอยู่แต่ในหองเรียนเทานั้น 
 2.3  เกิดศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอน หรือศูนย์วัสดุ อุปกรณ์การสอน สำหรับให หมวดวิชา   
ต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกัน สงผลใหนักเรียนได้มีโอกาสฝกใชสื่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและ
หลากหลาย 
 2.4  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างของนักเรียน โรงเรียนและครูอาจารยที่มีโอกาสปฏิบัติงาน
อย่างใกลชิด และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะชองว่างที่ต่างกัน 
 

3.  ด้านท้องถิ่น  ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้ 
     3.1  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานในเชิงปฏิบัติของโครงงานที่ประสบผลสำเร็จ  

ไปสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นกับโรงเรียนมีความเข้าใจและประสานสัมพันธ์กันดียิ่ง 
     3.2  ช่วยลดปัญหาวัยรุ่นในท้องถิ่นเกี่ยวกับความประพฤติ จรรยามารยาทและศีลธรรม เพราะ

นักเรียนที่มีโครงงานมักจะเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมุ่งม่ัน และสนใจการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น 
     3.3  ทำให้ประชาชนในท้องถิ ่นมีพื ้นฐานทางการศึกษาดี โดยเฉพาะงานอาชีพที ่หลากหลาย       

และการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติ มีนิสัยรักการทำงานไม่เป็นคนหยิบโหย่ง และช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครองด้วยดี  
 
2.  การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน 

      การเลือกหัวข้อเรื ่องที ่จะทำโครงงาน เป็นการดำเนินงานที ่ต ้องตัดสินใจทำโครงงานให้บรรลุ            
ตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้  มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้  คือ 

2.1   การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 
2.2   การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
2.3   การวิเคราะห์โครงงาน 

1.1  การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 

 1)  สำรวจความถนัดความพร้อมและความสนใจ 

      2)  สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก 

      3)  สังเกตสภาพแวดล้อม 
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     1)  สำรวจความถนัด ความพร้อมและความสนใจ หมายถึง การพิจารณาตนเองว่า                

มีความถนัด ความพร้อม และความสนใจที่จะทำโครงงานในเรื่องที่ตนเองมีความชอบและรักที่จะทำอย่าง

แท้จริงโดยสำรวจตนเอง ดังนี้   

   -  เคยเรียนวิชาใด หรือมีความรู้ในวิช่างต่าง ๆ  ที่จะทำโครงงานหรือไม่ผลการเรียน 

           หรือเคยฝึกงาน มีประสบการอย่างไรบ้าง 

   -  ปรึกษาครู อาจารย์ฝ่ายแนะแนว หรือครู อาจารย์ที่ตนเองสนใจในวิชานั้น เพ่ือขอทราบ  

           รายละเอียดความชอบ ความถนัด หรือบกพร่องในสิ่งใด สำหรับนำมาประกอบ 

           การตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน 

        -  เคยชอบและรักที่จะทำเรื่องใดมาบ้าง  หรือเม่ือทำมาแล้ว  ได้รับความสำเร็จหรือ 

           ล้มเหลวในงานที่ทำหรือไม่ 

เมื่อได้สำรวจตนเองดังหัวข้อดังกล่าว จึงเรียงลำดับความสำคัญของชื่อโครงงานที่จะทำ 

     2)  สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวก

ให้การทำโครงงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ทำให้โครงงานได้รับความสำเร็จด้วยดี ได้แก่ 

   -  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 

   -  การสนับสนุนของเพ่ือนร่วมงาน 

   -  สถานที่ปฏิบัติงาน 

   -  เงินค่าใช้จ่าย เพ่ือศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม 

     3)  สังเกตสภาพแวดล้อม หมายถึง การสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้สภาพแวดล้อม ที่จะ

ดำเนินงานตามโครงงานมีผลกระทบต่อโครงงานที่ทำให้เกิดผลดีหรือเสียหาย และเอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

อย่างไร  ได้แก่  

-   การขยายโครงงาน  ทำได้หรือไม่เพียงใด 
-   ระยะทางและการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
-   ผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมและแนวทางแก้ไข สภาพปัญหาของโครงงาน 

สรุปแล้ว การเลือกหัวข้อโครงงานนั้น จะต้องจัดลำดับหัวข้อเรื ่องที ่จะเลือกหลาย ๆ หัวข้อ        
โดยพิจารณาจากหัวข้อที่ตนเองมีความรู ้ ความถนัด ความพร้อมและความสนใจในงานนั้น ๆ มากที่ สุด     
รวมทั้งการหาแนวทางที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมและผลกระทบ      
ที่อาจเกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างเคียง 
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 2.2   การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
การศึกษาข้อมูลโครงงาน เป็นงานที่สนับสนุนให้งานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้เกิด

แนวความคิดและประสบการณ์อย่างหลากหลาย โดยการศึกษาหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  การศึกษาเยี่ยมชมกิจการตามแหล่งวิชาการต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนผัก สวนผลไม้  

สวนดอกไม้ประดับวนอุทยาน สถานีวิจัยทางการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่ พืชสวน ศูนย์ธุรกิจการค้าต่าง ๆ 

โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บริษัทร้านค้าต่าง ๆ ฯลฯ  

2)  การฟังคำบรรยายทาวิชาการจากท่ีประชุมสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดโดยทางราชการหรือเอกชน 

    รวมทั้งการฟังวิทยุ  และโทรทัศน์ด้วย 

3)  การศึกษาผลงานของผู้อ่ืนที่ทำไว้แล้ว 

4)  การสนทนากับเพื่อน หรือครูอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากรอ่ืน ๆ 

5)  การเข้าชมนิทรรศการต่าง ๆ  ทั้งของโรงเรียนที่จัดและงานมหกรรมต่าง ๆ เช่น  

    งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ เป็นต้น 

6)  การสังเกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือธรรมชาติรอบตัว 

7)  งานอดิเรกท่ีตนเองชอบตนเองชอบและทำอยู่ หรือกิจกรรมการเรียนสอนในโรงเรียน 

 2.3  การวิเคราะห์โครงงาน 

การวิเคราะห์โครงงานอาจพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ จากรายการข้างล่างนี้ โดยตัวนักเรียน หรือกลุ่ม

ที่จะทำโครงงาน เป็นผู้วิเคราะห์จากโครงงานที่ตนเอง หรือกลุ่มกำหนดไว้อย่างหลากหลายแล้วเลือกเอา

โครงงานที่ตนเองเห็นว่าน่าจะทำที่สุด โดยให้คะแนน 1 , 2, 3 หรือ 4 ตามความเห็นชอบแล้วนำมารวมตัวเลข

หากคะแนนที่ได้ที่จำนวนสูงกว่าโครงงานอ่ืน ก็ควรพิจารณาจัดทำต่อ 
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          การเขียนโครงงาน 

ตัวอย่างการจัดทำโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโครงงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ 

1.  ชื่อโครงงาน ........................................................................ เวลา ................................... ..................... 
2.  เหตุผลที่เลือกปฏิบัติโครงงานนี้ ........................................................................... ................................... 

(ควรจะกล่าวถึงเนื้อหาสาระตามหัวข้อต่อไปนี้ 
- สภาพที่เป็นจริง ปัญหา เหตุการณ์ 
- สิ่งที่ควรจะเป็น สภาพที่ต้องการ ความมุ่งหวัง 
- สาเหตุมี่ทำให้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง 
- ถ้าเป็นปัญหา ปญหานี้ความรุนแรงเพียงใด ถ้าปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างไร 
- จะมีวิธีแกไขอย่างไร ควรจะมีหลาย ๆ วิธี 
- ทำไมจึงเลือกวิธีนี้ 
- ถาแกไขหรือดำเนินการแล้ว จะสงผลดีอย่างไร 
- ประโยชนที่ใชจะคุ้มค่าเพียงใด 

      ฯลฯ 
3.  จุดประสงค์ 

(ให้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน หลังจากทำโครงงานนี้แล้ว โดยไม่จำกัดวิธีการปฏิบัติ) 

4.   เป้าหมาย 

(ควรระบุเป้าหมายใหชัดเจนวาจะเกิดอะไรขึ ้น กับใคร จำนวนเท่าไร และคุณภาพของสิ ่งนั้น           

จะเป็นอย่างไร) 

5.   วิธีดำเนินงาน 

(ควรจะมีลำดับขั้นตอนที่ถูกตอง เหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามกระบวนการทำงานนั้น ๆ 

กิจกรรมตามวิธีดำเนินการ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือดำเนินการตามข้ันตอนแล้วมองเห็น

แนวโน้มว่า จะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว้แต่ละขั้นตอนนั้นด้วย 

6.  การประเมินผลและสรุปรายงาน 

(ใหนักเรียนเขียนวาจะประเมินผลอย่างไร จึงจะทราบความก้าวหน้าของงาน ปญหา เพ่ือการปรับปรุง

แกไข) 
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7.  งบประมาณท่ีใช้ ............... บาท (เป็นงบประมาณท่ีจะใช้ตลอดโครงงาน) 

8.  สถานที่ปฏิบัติโครงงาน........................................................................................................ ................... 

9.  แหล่งความรู้ 

(อาจจะเป็น เอกสาร ตำรา บุคคล หรือสถานที่ที่นักเรียนจะสามารถศึกษาหาความรู เพ่ือใหการปฏิบัติ

โครงงานบรรลุจุดมุ่งหมาย) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(ใหระบุถึงผลที่เกิดเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน เป็นทั้งผลที่ได้รับโดยตรงและผลพลอยได้  หรือผลกระทบ

จากโรงงานที่เป็นผลในด้านดี ผลที่คาดวาจะได้รับนี้ จะตองสอดคลองกับจุดประสงคและเป้าหมาย) 

11. ชื่อผู้ทำโครงงาน 

 (รายชื่อของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินโครงการนี้ร่วมกัน)  ชื่อครูที่ปรึกษา (ชื่อครูที่ปรึกษาประจำ

กลุ่ม) 
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   การนำเสนอโมเดล 

 
   การจะได้ผลงานที่สมบูรณ์เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไฟล์ที่เหมาะสมมาใช้งาน และเมื่อเสร็จสิ้นงาน 

ต้องส่งออกชิ้นงานเพื่อนำเสนอ หรือประกอบกับโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่ง Google SketchUp สามารถส่งออกไฟล์
ออกไปได้ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวด้วย 

การนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Import) 

  การนำเข้าไฟล์มาใช้ใน Google SketchUp มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำภาพเข้ามาเป็นพ้ืน
หลัง หรือเป็นแบบในการวาดโมเดล หรือนำเข้าวัตถุจากโปรแกรมอ่ืนมาทำงานต่อยอดใน Google SketchUp 
อย่างไรก็ตาม ในเวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่น Pro ก็สนับสนุนประเภทไฟล์ที่นำเข้าได้ไม่เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 

 

                 การนำเข้าไฟล์จะใช้คำสั่ง  Import  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลือกเมนู File และเลือก      
คำสั่ง Import 

       ในหน้าต่าง Open ให้เลือก โฟลเดอร ์
ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการใช้หากเป็นประเภทไฟล์ 
ที่รองรับจะปรากฏ 
ไฟล์ให้เห็นทันท ี
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 เราสามารถเลือกประเภทไฟล์อย่าง 
เจาะจงได้ที่ช่องไฟล์ Files of type   
ซึ่งจะแสดงประเภทไฟล์ที่รองรับของ 
SketchUp 

 เลือกชื่อไฟล์แล้วคลิกที่ Open เพื่อนำ 
ไฟล์เข้ามาใช้ในพื้นที่ทำงาน 

ประเภทไฟล์ที่ Google SketchUp รองรับในการ Import  
เข้ามาใช้ในชิน้งาน 

skp: ไฟล์ชิน้งานของ SketchUp เอง 
3ds: วัตถุ3 มิติที่เปิดได้กับโปรแกรม 3 มิติเช่น 3ds max 
dae: เป็นมาตรฐานไฟล์ชื่อวา่ COLLADA ซึ่งเป็นไฟล์ชิน้งาน 3 มิติชนิดควบคุมได้ 
dem: เป็นไฟลช์ิ้นงาน 3 มิติประเภทภูมิประเทศต่าง ๆ 
kmz: ไฟล์โมเดลของ Google Earth 
jpg: ไฟล์ภาพทีน่ิยมใช้มากทีสุ่ด 
png: ไฟล์ภาพที่มีคุณสมบัติพื้นหลังโปร่งใส 
psd: ไฟล์Photoshop ที่มีคุณสมบัติการใช้ชัน้เลเยอร์ 
tif: หรือ Tagged image file format เป็นไฟล์ภาพประเภท raster ที่นิยมใช้ในการตัดต่อภาพ 
tga: เป็นไฟล์ภาพอีกชนิดหนึ่งทีม่ีการใช้งานกนัมานาน เรียกอีกอย่างว่า Targa 
bmp: ไฟล์ภาพคุณภาพสูงของระบบ Windows 
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เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลือกเมนู File และเลือกเมนูย่อย Export 

 เลือก Export มีตัวเลือกย่อย ดังนี ้

  3D Model หมายถึง ส่งออกเป็นวัตถุ 3 มิติ 
  2D Graphic หมายถึง ส่งออกเป็นภาพ 2 มิติ 
  Section Slice หมายถึง ส่งออกภาพของส่วนตัดภาพ ซึ่งใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่น Pro เท่านั้น 
  Animation หมายถึง ส่งออกภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ แอนิเมชั่นที่เกิดจากการสร้าง Scenes 
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การ Export เป็น 3D Model 

       เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรยีบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้ 

               

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกโฟลเดอร์ ที่จะใช้เก็บไฟล์ 

 เลือกประเภทของไฟล์ที่สามารถ ส่งออกงานได้ และคลิก Export 

        ประเภทไฟล์ 3D Model ที่รองรับในการส่งออกชิ้นงาน 
3ds: ไฟล์สำหรับโปรแกรม 3ds max 
dwg: ไฟล์งานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของโปรแกรมประเภท CAD เช่น AutoCAD 
dxf: เป็นไฟล์ที่ Autodesk พัฒนาเพื่อใช้ส่งข้อมูลระหว่างงานวาด AutoCAD กับโปรแกรมอ่ืน 
dae: เป็นมาตรฐานไฟล์ชื่อว่า COLLADA ซึ่งเป็นไฟล์ชิ้นงาน 3 มิติชนิดควบคุมได้ 
fbx: ย่อมาจาก Filmbox ซึ่งใช้กับโปรแกรมมัลติมีเดียหลายโปรแกรม  
ifc: เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลงานประเภทก่อสร้างต่าง ๆ 
kmz: ไฟล์โมเดลของ Google Earth 
obj: เป็นไฟล์วัตถุ 3 มิติ ซึ่งเปิดใช้ได้กับหลายโปรแกรม 
wrl: หรือ Virtual Reality Modeling Language (VRML) เป็นไฟล์ 3 มิติ ชนิดโต้ตอบได้  
xsi: เป็นไฟล์สาหรับโปรแกรม Softimage ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ ระดับสูงตัวหนึ่ง 
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การ Export เป็น 2D Graphic 

       เมื่อเลือก Export เป็น 2D Graphic แล้ว ขั้นตอนการบันทึกไฟล์ ดังนี้ 

 
 
 
 

 ตั้งชื่อไฟล์และเลือกโฟลเดอร์ 
ที่จะใช้เก็บไฟล ์

ไฟล์งานใน Google SketchUp ที่บันทึกด้วยเวอร์ชั่นที่สูง        
กว่าจะใช้เปิดด้วย Google SketchUp ต่ำกว่าไม่ได้ 

 
          ประเภทไฟล์2D Graphic ที่รองรับในการส่งออกชิ้นงาน 
avi: ไฟล์วิดีโอคุณภาพสูงที่ไม่บีบอัดข้อมูล 
webm: ไฟล์วีดีโอขนาดเล็กสามารถดูทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างราบรื่น 
ogv: เป็นวิดีโอที่บีบอัดด้วยโค้ดของ Theora ซึ่งเป็น Opensource ผลลัพี์ใกล้เคียง mp4 
mp4: เป็นวีดีโอที่บีบอัดแต่ภาพยังคมชัด นิยมมากในการใช้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
        ประเภทไฟล์ภาพต่อเนื่องที่สามารถบันทึกได้ 
Jpg: ไฟล์ภาพที่นิยมใช้มากที่สุด 
Png: ไฟล์ภาพที่มีคุณสมบัติพ้ืนหลังโปร่งใส 
Tif: หรือ Tagged image file format เป็นไฟล์ภาพประเภท raster ที่นิยมใช้ในการตัดต่อภาพ 
Bmp: ไฟล์ภาพคุณภาพสูงในระบบ Windows 

 

 

เลือกประเภทของไฟล์ที่สามารถ 
ส่งออกงานได้ และคลิก Export 
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การพิมพ์เอกสาร 

         ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานและการตั้งค่าต่าง ๆ มีดังนี้ 

 
 
 

           
 
 
            
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Printer เลือกและกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ 

Tabbed 
Scene 
Print Range 

เลือก  Scene  ที่จะพิมพ์ 

Copies กำหนดจำนวนสำเนา 
Print Size ขนาดของงานพิมพ์ 
Fit to page กำหนดให้พอดีหน้ากระดาษ 
Use model 
extents 

กำหนดให้ครอบคลุมวัตถุ 
ทั้งหมด 

Tiled Sheet 
Range 

กำหนดลักษณะการเรียงหน้า 
กรณีมีหลายหน้า 

  Print Quality  กำหนดคุณภาพการพิมพ์  
Use high  accuracy HLR
  

กำหนดให้พิมพ์แบบคุณภาพสูง 

 คลิก OK เพ่ือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

 คลิกเมนู File และ Print หรือกด Ctrl + P 
 

 2 ในหน้าต่าง Print มีส่วนของการตั้งค่าหลัก ๆ ดังนี้ 
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            การออกแบบโมเดลเก้าอี้ 

 
ขั้นตอนการสร้างเก้าอ้ี  สามารถทำได้ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างฐานที่นั่งของเก้าอี  
ขั้นตอนที่  2  สร้างพนักพิง 
ขั้นตอนที่  3  สร้างขาเก้าอ้ี 
ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างฐานที่นั่งของเก้า  
         การสร้างฐานจากรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นปรับแต่งเก้าอ้ีด้วยเส้นโค้ง ก็จะเป็นการขึ้นฐานที่นั่งแบบง่าย   
แต่ได้รูปทรงที่สวยงามอย่างรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใช้เครื่องมือ Rectangle 
สี่เหลี่ยมจตุรัส 

วาดรูป  ใช้เครื่องมือ Line        วาด
เส้นตรง วางตรงก่ึงกลางสี่เหลี่ยม 

 

 
ไม่ใช้ออกไป(เส้นส่วนท่ีเป็นมมุและ
ส่วนประกอบด้านใน) 

 

 ใช้เคร่ืองมือ Push/Pull             ดึงพื้น 

เก้าอ้ีให้เกิดความหนาขึ้นมา 
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ตอนที่  2  สร้างพนักพิง 
การสร้างพนักพิงจะใช้ประโยชน์จากส่วนฐานเก้าอ้ีที่เราสร้าง  แล้วใช้วิธีการ  Offset เส้นขอบ       

ให้เกิดพ้ืนที่ใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

    ใช้เคร่ืองมือ Offset                สร้างเส้น 
ลอกแบบจากฐานเก้าอ้ีเข้ามา โดยใช้ส่วนนี้เปน็
พนักพิง 

 ใช้เครื่องมือ Line  
แบ่งมุม 

สร้างเส้น 

ใช้เครื่องมือ Offset สร้างเส้น 3 ใช้เครื่องมือ Push/Pull       
ดึงพ้ืนที่ด้านหลังให้เป็นพนักพิง 

4 

ลอกแบบจากส่วนบนเก้าอ้ีให้ออก 
เป็นแผ่นวัตถุ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างขาเก้าอี้ 
ส่วนของขาเก้าอ้ีเราจะสร้างแยกออกจากตัวเก้าอ้ี  และนำมาประกอบภายหลัง ดังนี้ 

 ใช้เครื่องมือ Push/Pull  
เก้าอ้ี 

ดึงพ้ืนที่ที่สร้างลงมาเล็กน้อยให้เป็นส่วนด้านบน 

 ใช้เครื่องมือ Circle       สร้างเป็น 
ขาเก้าอ้ีในมุมมอง Top 

 ใช้เครื่องมือ Push/Pull 
ดึงพ้ืนที่วงกลมลงมา 

 เลือกส่วนด้านล่างของขาเก้าอ้ี 
ใช้เครื่องมือ Scale         ย่อพ้ืนที่ 
ด้านล่างไปทางเดียว 

 เลือกขาเก้าอ้ีทั้งหมด และคลิกขวา
เลือก Make Group เพ่ือคัดลอก
เป็นขา ทั้งสี่ด้านได้ง่าย 
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ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม 
        เมื่อองค์ประกอบของเก้าอ้ีครบถ้วนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งเก้าอ้ีให้ดู
สวยงาม ด้วยเครื่องมือ Paint Bucket ดังนี้   

              
 

 

 ใช้เครื่องมือ Move เลื่อน กด <Ctrl> ค้างไว้และใช้เครื่องมือ 
ขาเก้าอ้ีมายังตำแหน่งที่ต้องการ 

 
Move คัดลอกขาใหม่ขึ้นมาอีก 
ทำจนครบทั้งสี่ขา 

 ตกแต่งสีสันด้วยเครื่องมือ Paint Bucket ให้ดูสวยงาม 
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              การออกแบบโมเดลบ้าน 

 
ขั้นตอนการสร้างบ้าน สามารถทำได้ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มสร้างตัวบ้าน 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างหลังคาบ้าน 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างประตูและหน้าต่าง 
ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่  1  เริ่มสร้างตัวบ้าน 
ใน Google SketchUp การสร้างโมเดลมักจะเริ่มจาก 2 วิธี  
1. เริ่มจากการวาดแปลน 2 มิติ  และเริ่มจากการสร้างรูปทรง  3  มิติ ที่เป็นรูปทรงใกล้เคียงกับสิ่งที่

เราจะสร้าง สำหรับการเริ่มวาดจากแปลน 2 มิติ จะทำงานคล้าย ๆ กับการเขียนแบบ คือวาดแปลนขึ้นมา    
และดึงออกมาให้มีความสูงตามต้องการ   

2. ตกแต่งรายละเอียดส่วนอื่น ๆ อีกต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับงานที่มีแปลนอยู่แล้ว และต้องการ
วาดเป็นภาพ 3 มิติ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 

3. ส่วนการเริ ่มสร้างจากรูปทรง 3 มิติ จะทำงานคล้ายกับการสเกตซ์ภาพคือ เริ ่มจากรูปทรง            
ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะสร้างแล้วค่อย ๆ ตกแต่งเพิ่มรายละเอียดไปจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นวิธีที่เหมาะกับ
การออกแบบงานใหม่ที่ต้องการเห็นรูปทรงโดยรวม ก่อนจะนำไปปรับปรุงเพื่อสร้างแปลนและนำเสนอต่อไป  
ในการสร้างตัวบ้านจะเริ่มสร้างโมเดลบ้านด้วยวิธีที่ 2  คือ เริ่มจากรูปทรงท่ีใกล้เคียงกับสิ่งที่จะสร้างแล้วค่อย ๆ 
เพ่ิมรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
  ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพื้นผิวของรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวบ้าน 
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างหลังคาบ้าน 
           เมื่อได้รูปทรง หรือ Form ของโมเดลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเพ่ิมรายละเอียดให้กับงานโดยเริ่ม
จากส่วนหลังคา มีวิธีการทำ ดังนี้ 

            
 

               

 ใช้เครื่องมือ Line คลิกเมาส์ 
ตำแหน่งตรงกลาง (สังเกตจุดสีฟ้า และ 
มีคำว่า Midpoint แสดงว่าตำแหน่งอยู่ 
กึ่งกลางด้านกว้างของสี่เหลี่ยม 

 ใช้เครื่องมือ Move คลิกเส้น 
และดึงเส้นขึ้นไปตามแกนสีน้ำเงิน 

 

 
เพ่ือสร้างเส้นรอบตัวบ้าน ทำเป็นขอบ 
หลังคา 

 
ดึงด้านหน้าของหลังคาออกมาให้คลุม 
หน้าบ้าน 
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   ขั้นตอนที่ 3 สร้างประตูและหน้าต่าง 
            เมื่อได้รูปทรงบ้านและหลังคาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างประตูและหน้าต่างดังนี้ 

           
 
ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม 
           เมื่อองค์ประกอบของบ้านครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม ด้วยเครื่องมือ 
Paint Bucket ดังนี้ 

 
 

     
 
 
 

 ใช้เคร่ืองมือ Line  

 ประตู และหนา้ตา่ง 

ในการสร้าง  ใช้เครื่องมือ Offset  
ขอบประตูหน้าต่าง 

เพ่ือสร้าง 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

               การออกแบบโมเดลห้องนอน 
 

 
                ขั้นตอนการสร้างห้องนอน 
 

 
 

1.  ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมตีพ้ืนของห้องนอน 
2.  ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพ้ืนห้องขึ้นมาเล็กน้อย 
3.  ใช้เครื่องมือ Line วาดผนังห้อง โดยลากตามแนวพื้นห้องแค่สองด้านจากนั้นดึงผนังห้องขึ้นมา 
    โดยการใช้เครื่องมือ Push/Pull 
4.  ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือทำเตียง จากนั้นใช้เครื่องมือ Push ดึงขึ้นมา 
5.  ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมขนาดเล็กซ้อนเข้าไปเพื่อทำหัวเตียง จากนั้นใช้เครื่องมือ Push  
     ดึงขึ้นมาให้ยาวกว่าเตียงพอสมควร 
6.  ปรับขนาดของเตียงตามต้องการ 
7.  ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมเพ่ือทำผ้าห่ม วาดสี่เหลี่ยมซ้อนเข้าไปเพ่ือทำส่วนพับของผ้าห่ม 
     จากนั้นใช้เครื่องมือ Push ดึงขึ้นมาเล็กน้อย 
8.  Doubleคลิกขวา เลือก Make Group จากนั้นย้ายผ้าห่มขึ้นไปบนเตียง ปรับขนาดของผ้าห่มให้เท่ากับเตียง 
9.  ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมเพ่ือทำหมอน ใช้เครื่องมือ Push ดึงขึ้นเล็กน้อย 
10. ใช้เครื่องมือครึ่งวงกลมวาดตัดส่วนที่เป็นเหลี่ยมของหมอนออก ใช้เครื่องมือ Push ดันไปด้านหลังจนสุด 
11. Doubleคลิกขวา เลือก Make Group จากนั้นย้ายหมอนขึ้นไปบนเตียง 
12. จากนั้นออกแบบเตียงตามใจชอบ ตกแต่งพ้ืนผิวให้สวยงามด้วยเครื่องมือ Paint Bucket 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

               การออกแบบโมเดลร้านกาแฟ 
 
 
            ขั้นตอนการสร้างห้องนอน 

 
 

1. ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมตีพ้ืนที่ร้านขนาด 400*600 เซนติเมตร 
2. ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพ้ืนห้องข้ึนมา 350 เซนติเมตร 
3. ใช้เครื่องมือ Line วาดผนังห้อง โดยลากตามแนวพ้ืนห้องแค่สองด้านจากนั้นดึงผนังห้องขึ้นมา 
      โดยการใช้เครื่องมือ Push/Pull 
4. ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพ่ือทำกระจกด้านหน้าร้าน ทำหน้าต่างด้านข้าง  
      ทำประตู 
5.   ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมขนาดเล็กด้านข้างผนัง เพ่ือทำชั้นวางของอุปกรณ์ร้านกาแฟ  
      จากนั้นใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงออกมาให้ยาวพอสมควร 
6.   ใช้เครื่องมือ Rectangle วาดสี่เหลี่ยมเพ่ือทำหลังคาร้าน แล้วใช้เครื่องมือ Offset สร้างขอบขนาน  
      แล้วใช้ Push/Pull ดึงลงแนวตรงประมาณ 10 เซนติเมตร  
7.   ใช้เครื่องมือ Line ขีดเส้นด้านบนหลังคา แล้วใช้ Push/Pull ดึงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร 
8. ดาวโหลดภาพป้ายร้านกาแฟ โดยดาวโหลดเป็นไฟล์นามสกุล. Jpg หรือ .png  
9. เข้าเมนูไฟล์เลือก Import นำเข้าภาพป้ายร้าน ติดภาพและขยายให้สวยงาม 
10. จากนั้น ตกแต่งพ้ืนผิวให้สวยงามด้วยเครื่องมือ Paint Bucket 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 4.1 

เร่ือง การตกแต่งสี ลวดลายพ้ืนผิว 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1)  เครื่องมือ Position Texture มคีณุสมบัติอย่างไร 
ตอบ ............................................................................................................................................ 

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

2)  ในการใช้เครื่องมือ Position Texture จะมหีมุดปักอยู่ 4 สี 4 มุม มีสีใดบ้าง 
และในแตล่ะสีมีหน้าอย่างไร (อธิบาย) 
ตอบ  1. ........................................................................................................................................ 

   2. ....................................................................................................................................... 
   3. .......................................................................................................................................  

        4. ...................................................................................................................................... 
3) จงบอกขั้นตอนในการใช้ภาพมาเปน็ลวดลายให้กับวัตถ ุ

ตอบ ............................................................................................................................................. 
       ...................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................... 

4) จงบอกขั้นตอนการดาวน์โหลด Components 
ตอบ ............................................................................................................................................. 

       ...................................................................................................................................................... 
5) เครื่องมือ Shadows และ Fog มีความแตกตา่งกันอย่างไร 

ตอบ ............................................................................................................................................. 
       ...................................................................................................................................................... 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 4.2 

เรื่อง การตกแต่งโมเดล 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำการสร้างโมเดลตามใบงานแล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดลชนิดต่าง ๆ  

            ว่ามีชนิดใดบ้าง ทำหน้าที่อะไร 

กลุ่มท่ี ............................................. 
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หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 4.3 

เรื่อง แบบฟอร์มโครงงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

1. ชื่อโครงงาน……………………………………..............................................……………………………………………… 

   ประกอบการเรียน รายวิชา ………………......................................……………………………..ชัน้……………….. 

   ภาคเรียนที่……....…ปีการศึกษา………...........… โรงเรียน…………………....................…………………………… 

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน 

1…………………………………...............................................……………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

2………………………...............................................………………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

3……………………...............................................…………………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

4…………………...............................................……………………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

5…………………………..............................................……………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

6……………………..............................................…………………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

7……………………..............................................…………………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

8…………………………..............................................……………………….ห้อง…………..เลขที่…………….. 

 

3. ชื่อครูที่ปรึกษา……………………………………………..…………………………………… 
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4. ความสำคัญของโครงงาน 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................................……………………………………………… 
5. จุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน 
………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…….………………………………………………….............................……...................................……………….…………………  
…….………………………………………………….............................……...................................……………….…………………  
6. การศึกษาข้อมูลจากโครงงาน 
 6.1 ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น 
…….………………………………………………….............................……...................................……………….…………………  
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
…….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
 
 6.2 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตำรา 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………......…….………………………………………………………………………………………………………….………………… 
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 6.3 ข้อมูลจากการศึกษาแหล่งค้นคว้าอ่ืน เช่น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเทอร์เน็ต 

……………………………………………………………….……………………………………………………………………….………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….…................…………………………… 

7. แผนการปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ปี เวลา งานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

      
      

      

      
      

      

      
      

      

8. งบประมาณในการทำโครงงาน 

ลำดับที่ รายการ จำนวน 
จำนวนเงิน 

บาท สต. 

  
 
 
 

   

 รวม    
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อผู้จัดทำ 

1………………………………………….ประธานกลุม่ 

2………………………………………….รองประธานกลุ่ม 

3………………………………………….เลขานุการ 

4………………………………………….สมาชิก 
5………………………....……………….สมาชิก 

6………………………………………….สมาชิก 

7………………………………………….สมาชิก 

8………………….……………………….สมาชิก 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

ใบความเห็น/คำแนะนำของครูที่ปรึกษาหลังจากตรวจโครงงานที่เสนอ 

ชื่อโครงงาน………………………………………….........................................................………………………………… 

ชื่อผู้ทำโครงงาน (ระบุชื่อและหน้าที่ของสมาชิก)      

 1…………………………………………………………..........................................................……………………………………… 
2………………………………………………….........................................................……………………………………………… 
3…………………………………………….........................................................…………………………………………………… 
4……………………………………….........................................................………………………………………………………… 
5……………………………………….........................................................………………………………………………………… 
6……………………………………….........................................................………………………………………………………… 
7………………………………………….........................................................……………………………………………………… 
8………………………………………….........................................................……………………………………………………… 

                                                                       ดี      พอใช้     ต้องปรับปรุง 
จุดประสงค์ของโครงงาน                                                           
การเขียนแผนปฏิบัติงาน                                                           
การเขียนโครงงานโดยทั่วไป                                                       
 
ความเห็น /คำแนะนำ                   
      ดำเนินการตามโครงงานได้ 
      สิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง (ระบุหัวข้อและคำแนะนำ) 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………................................................. 
      เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ดำเนินการตามโครงการได้ 
      เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว เสนอมาอีกครั้ง (ภายในวันที่……………………………) 
 
                                                      ลงช่ือ………………………………….….ครูที่ปรึกษา 
                                                             (……………..…………………..) 
                                                      วัน .......... เดือน .....................พ.ศ. ............... 
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หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 4.4 

เรื่อง การนำเสนอโมเดล 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำใบงานท้ัง 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

    ตอนที่ 1 ให้นักเรียนจับคู่คำสั่งกับคุณสมบัติประเภทไฟล์ให้ถูกตอ้ง โดยนำข้อความด้านซา้ยมือมาใส่ให้    

                        สัมพันธ์กับคุณสมบัติด้านขวามือ 

 

 

 ตอนที่ 2 ให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนเปดิไฟล์งานการสร้างเก้าอ้ี ท่ีบันทึกไว้ 
2. ให้นักเรียนส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ 3 มิติ จำนวน 1 ไฟล ์
3. ให้นักเรียนส่งออกไฟล์ช้ินงานออกเป็นไฟล์ 2 มิติ จำนวน 1 ไฟล์ 
4. ให้นักเรียนใส่ ช่ือ-สกุล ช้ัน เลขท่ี ในช้ินงาน และสั่งพิมพ์ช้ินงานออกทางเครื่องพิมพ์จำนวน 1 ช้ิน 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 4.5 

เรื่อง การออกแบบโมเดลเก้าอ้ี 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำการสร้างโมเดลเก้าอ้ี แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล 

              ว่ามีชนิดใดบ้าง ทำหน้าที่อะไร 

กลุ่มท่ี ............................................. 

  

 

แบบโมเดล เครื่องมือที่ใช้ 
 .......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

....................................................................... 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

 

ลงชื่อ  ………………………………………….ประธานกลุม่                       ………………………………………….รองประธานกลุ่ม 

    .........………………………………………….เลขานุการ                        ...............………………………………………….สมาชิก             

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก                  

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก             

       ลงช่ือ ....…………………....……………….ครูที่ปรึกษา 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที ่4.6 

เรื่อง การออกแบบโมเดลบ้าน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำการสร้างโมเดลบ้าน แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล 

              ว่ามีชนิดใดบ้าง ทำหน้าที่อะไร 

กลุ่มท่ี ............................................. 

  

 

แบบโมเดล เครื่องมือที่ใช้ 
 .......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

....................................................................... 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

 

ลงชื่อ  ………………………………………….ประธานกลุม่                       ………………………………………….รองประธานกลุ่ม 

    .........………………………………………….เลขานุการ                        ...............………………………………………….สมาชิก             

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก                  

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก             

       ลงช่ือ ....…………………....……………….ครูที่ปรึกษา 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่4.7 
เรื่อง การออกแบบโมเดล 

ห้องนอน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำการสร้างโมเดลห้องนอน แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล 

              ว่ามีชนิดใดบ้าง ทำหน้าที่อะไร 

กลุ่มท่ี ............................................. 

  

 

แบบโมเดล เครื่องมือที่ใช้ 
 .......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

....................................................................... 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

    
    

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    

 

ลงชื่อ  ………………………………………….ประธานกลุม่                       ………………………………………….รองประธานกลุ่ม 

    .........………………………………………….เลขานุการ                        ...............………………………………………….สมาชิก             

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก                  

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก             

       ลงช่ือ ....…………………....……………….ครูที่ปรึกษา 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่4.8 
เรื่อง การออกแบบโมเดล 

ร้านกาแฟ 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำการสร้างโมเดลร้านกาแฟ แล้วบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล 

              ว่ามีชนิดใดบ้าง ทำหน้าที่อะไร 

กลุ่มท่ี ............................................. 

  

 

แบบโมเดล เครื่องมือที่ใช้ 
 .......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

....................................................................... 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

 

ลงชื่อ  ………………………………………….ประธานกลุม่                       ………………………………………….รองประธานกลุ่ม 

    .........………………………………………….เลขานุการ                        ...............………………………………………….สมาชิก             

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก                  

    ..............………………………....……………….สมาชิก                       ...............………………………………………….สมาชิก             

       ลงช่ือ ....…………………....……………….ครูที่ปรึกษา 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย สร้างเรื่องราวงานไม้ 

 

คำชี้แจง  แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 30 นาที 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ 
 

 1.  จากภาพเม่ือต้องการให้แสดงเงา คลิกเลือกส่วนใด 

          
 2.  Components ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่ใด 

ก. Architecture 
ข. Landscape 
ค. In model 
ง. Garden 

 3.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกไดอะล๊อกบอกซ์ Components 
ก. Windows --> Components 
ข. Tools --> Components 
ค. View --> Components 
ง. Edit --> Components  

 4. เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับกำหนดหมอกให้กับโมเดล 
ก. Position texture 
ข. Paint Bucket 
ค. Shadows 
ง. Fog 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

       5.  การใช้ Fixed pin mode ของเครื่องมือ Position texture จะพบหมุดกี่หมุด 
ก. 1 หมุด 
ข. 2 หมุด 
ค. 3 หมุด 
ง. 4 หมุด 

 6. การนำภาพภายนอกมาใช้เป็นลวดลายต้องใช้คำสั่งใด 
ก. Export 
ข. Import 
ค. Scan 
ง. Open  

 7.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ 3D Text ที่สร้างขึ้นมาแล้ว 
ก. พิมพ์ข้อความเพ่ิมเติมได้ 
ข. ใส่ลวดลายได้ 
ค. ปรับขนาดได้ 
ง. หมุนได้ 

 8.  การใช้เครื่องมือ Position texture หมุดสีเขียวหมายถึงข้อใด 
ก. ปรับขนาด และหมุนตำแหน่งของลวดลาย 
ข. ปรับขนาด และบิดรูปทรงของลวดลาย 
ค. บิดรูปทรงของลวดลายแบบสี่เหลี่ยมคางหมู 
ง. เลื่อนตำแหน่งของลวดลาย 

9.  ข้อใดต่อไปนี้คือ ไอคอนของ 3D Text 
     ก.   
     ข.  
     ค.  
     ง.               
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

        10.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ Shadows 
ก. Windows --> Toolbar --> Shadows 
ข. View --> Toolbar --> Shadows 
ค. Windows --> Shadows 
ง.    Toolbar --> Shadows  

 11.  การสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม SketchUp ควรเลือกคำสั่งใด 
ก. File --> Save --> As 
ข. File --> Open 
ค. File --> New 
ง. File --> Save 

       12.  ไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp มีนามสกุลใด 
ก. .Jpg 
ข. .Pdf 
ค. .Skp 
ง.    .Psd 

 13.  การกระทำใดท่ีไม่ต้องเลือกชิ้นงานก่อน 
ก. เปลี่ยนขนาดชิ้นงาน 
ข. หมุนชิ้นงาน 
ค. บันทึกไฟล์ 
ง.    ลบชิ้นงาน 

        14.  การทริปเปิลคลิกท่ีโมเดลชิ้นงานจะเป็นการเลือกส่วนใด 
ก. เป็นการเลือกพื้นผิวท่ีเชื่อมต่อกันท้ังหมดของโมเดล 
ข. เป็นการเลือกพื้นผิวและเส้นขอบทุกด้านท่ีเชื่อมต่อกัน 
ค. เป็นการเลือกเฉพาะพื้นผิวด้านเดียว 
ง.    เป็นการเลือกพื้นผิวทุกด้าน 

        15.  Paint Bucket  คือเครื่องมือใด 
ก. เครื่องมือใส่สีและลวดลายให้กับโมเดล 
ข. เครื่องมือปรับขนาดโมเดล 
ค. เครื่องมือดึงและกดโมเดล 
ง.    เครื่องมือลบโมเดล 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

 16.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ใน Drawing  Tool 
ก. Paint  Bucket 
ข. Rectangle 
ค. Freehand 
ง.    Line 

  17.  Cast Shadows ในหน้าต่าง  Entity Info  หมายถึง 
ก. ชื่อเลเยอร์ที่อยู่ในขณะนั้น 
ข. การกำหนดจำนวนด้าน 
ค. การกำหนดรัศมี 
ง. การแสดงเงา 

     18.  ข้อใดคือความหมายของ Shader 
ก. ความเรียบของพ้ืนผิว 
ข. ความหนาของพ้ืนผิว 
ค. ความแข็งของพื้นผิว 
ง.    ปรับเปลี่ยนทิศทางของแสง 

    19. เมื่อต้องการสร้างคอมโพเนนต์เลือกคำสั่งใด 
ก. Make  Component 
ข. Reverse  Faces 
ค. Intersect  Face 
ง. Make  Group 

   20.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดลบ้าน 
ก. สร้างประตูหน้าต่าง 
ข. สร้างหลังคาบ้าน 
ค. สร้างตัวบ้าน 
ง. ตกแต่งบ้าน 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

กระดาษคำตอบ 

 

ชื่อ .......................................................สกุล .................................................ชั้น ม. ..............เลขที่ ............ 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
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