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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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เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

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 
    ที่จะใช้เป็นพืน้ฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ต่อไป 
3. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่ก่อนกวนผู้อ่ืน และไม่ชักชวนเพื่อให้ออกนอกลู่นอกทาง 
4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ โดยการทำใบงาน และแบบทดสอบด้วยตนเอง 
    โดยไม่ดูเฉลย เพ่ือให้ได้รับความรู้ในเนื้อหาจริง ๆ  
5. สืบค้นเพิม่เติมในเว็บไซต์ 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 5 
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          จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1. ทำบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
2. สรุป ประเมินผลและนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถนำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาผสมผสานการออกแบบรูปร่างโมเดลได้ 

 
 
       สาระสำคัญ 
 
 
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ 3 ประการ คือ 
แบบโมเดลที่เหมาะสม โปรแกรมการใช้งานที่เหมาะสม ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีความรู้และทักษะในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงพอ และมีการจัดการดี การรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และพรรณไม้ มีการวางแผน
และปฏิบัติตามแผน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงาน
ให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์ผลงานนั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
บันทึกการปฏิบัติงาน 
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การบันทึกการปฏิบัติงานและ 
    การประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 

 
 
 

การบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   การบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบงออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
  1.  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       การบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ที่ถูกตอง ทำใหสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เกี ่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้  สามารถวางแผนการออกแบบได้  อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
การบันทึกข้อมูลยังทำใหเราทราบถึงข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ต้องการออกแบบ ปรับปรุงการทำงานในการ
ออกแบบในครั้งต่อไปอีกด้วย  
  ข้อมูลพื้นฐานของการบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ มีดังนี้ 
   1.1  ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบ มีการวัดขนาดส่วนสูง กว้าง ยาวตามมาตรฐานสากล  
ที่ใช้งานจริง เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในทุกโอกาส สามารถนำไปตกแตง่ให้เข้ากับองค์ประกอบอื่นได้ 
  1.2  โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ ควรเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย เครื่องมือ     
ไม่ยุ่งยาก มีเครื่องมือให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถนำมาสร้างชิ้นงานได้จริง 

  2.  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      ข้อมูลที่จะบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ จะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่
กับผู้ออกแบบ โดยทั่วไปจะมีขอมูลต่าง ๆ ที่ทำใหทราบวา ปฏิบัติงานอะไร เมื่อไร มีปญหาและอุปสรรค         
และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอย่างไร ซึ่งพอจะสรุปและยกตัวอย่างข้อมูลที่จะตอง
บันทึกเก่ียวกับการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ประจำสัปดาห์ 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ 

    

    
    

    

    
    

    

 
ตารางแสดงบันทึกชนิดของงานที่ปฏิบัติตลอดการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 

ชนิดของงานที่
ปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติงาน 
ข้อบกพร้องของ
การปฏิบัติงาน 

จุดเด่นของการ
ปฏิบัติงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
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               การประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
   การประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ เป็นการประเมินเพ่ือศึกษาขอบกพรอง ผลสำเร็จ
ของงาน ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำผลที่ไดไ้ปปรับปรุงและพัฒนางาน ตอไป 
  

         ประโยชนของการประเมินผลการออกแบบ มีดังนี้คือ 
 

1.  ทำใหทราบขอบกพรอง และความสำเร็จของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.  ทำใหมีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลาที่กำลังปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 
3.  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละและจริงใจ 
4.  ทำใหผู้ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ได้ทราบวาการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์  
     ประสบผลสำเร็จหรือลมเหลว เพราะเหตุใด เพื่อจุดพัฒนาตอไป 
 

 วิธีการประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ ประเมินจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.  จากการจดบันทึกการปฏิบัติงาน โดยนำผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ในเรื่องตอไปนี้ 

1.1  ขอบกพรองของการปฏิบัติงาน เชน การวัดขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง ยาว สูง ยังไม่สัมพันธ์
กันเท่าที่ควร 

1.2  จุดเดนของการปฏิบัติงาน เชน ความสวยงามของพื้นผิวชิ้นงาน การเก็บรายละเอียด
ชิ้นงาน  

1.3  ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เชน ความรู ความสามารถของนักเรียน บรรยากาศแวดล
อมของโรงเรียน ความรูที่สามารถนำไปขยายผลส่งต่อให้นักเรียนห้องท่ีเรียนวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศงานไม้ 
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หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 5.1 

เรื่อง บันทึกการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามในหัวข้อต่อไปนี้มาพอเข้าใจ 

1)  บอกวัตถุประสงค์ของการบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้มาเป็นข้อ ๆ 
ตอบ  1. .................................................................................................................................  

       2. .................................................................................................................... ............ 

       3. .................................................................................................................................  

       4. ............................................................................................ ..................................... 

2)  สมุดบัญชีที่ใช้ในกิจการจัดสวนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
ตอบ  1. ..................................................................................................................... ............ 

   2. ............................................................. ................................................................... 

   3. ................................................................................................................... ..............  

       4. .................................................................................................................................  

3) จงบอกขั้นตอนในการใช้ภาพมาเป็นลวดลายให้กับวัตถุ 
ตอบ .................................................................................................................... .................. 

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

4) การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือฝึกปฏิบัติของนักเรียนควรจะทำบัญชีอะไรบ้างและมีแบบฟอร์มอย่างไร 
ตอบ .................................................................................................... .................................. 

 ............................................................................................................................. ......................... 
 .................................................................... .................................................................................. 
 ......................................................................................................... ............................................. 
 ................................................................................................................................................. ..... 
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หลักสูตรท้องถิ่น 
ใบงานที่ 5.2 

เรื่อง การสรุปประเมินผล 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง 

 นักเรียนนำเอาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อฝึกปฏิบัติในแผนการสอนที่ 7    
มาลอกลงในใบงานที่ 8.2 นี้ แล้วประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์จากผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์จุดบกพร่องจุดเด่นของการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อนำเสนอ
ผลงานในสัปดาห์หน้า 

บันทึกการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ป ี
ลักษณะงานที่

ปฏิบัต ิ
ผลงานทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ
ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรค 

ชื่อผู้ปฏิบัตงิาน 

      

      
      

      
 

การประเมนิผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .................... 
................................................................................................................................................. 
2. จุดเด่นของการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. .................... 
................................................................................................................................... .............. 
3. จุดด้อยของการปฏิบัติงาน 
................................................................................ ................................................................. 
 

ชื่อ.......................................................ชั้น.......................เลขที่.....................  
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แบบทดสอบหน่วยที่ 5  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน 

 

 
คำชี้แจง  แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ 

1.  ข้อใดเป็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ก. ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ข. ช่วยความจำในการออกแบบที่ไม่ให้ซ้ำกับแบบอ่ืน 
ค. ช่วยในการวางแผนการคำนวณวัสดุที่ใช้สร้างชิ้นงานจริง 
ง. ถูกทุกข้อ 

 2. ข้อเป็นความหมายของการประเมินโครงการ 
ก. กระบวนการตัดสินคุณค่าอย่างมีหลักเกณฑ์ 
ข. แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม 
ค. การตัดสินคุณค่าของการดำเนินการที่ทำ 
ง. การตรวจสอบความก้าวหน้า 

 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ ยกเว้นข้อใด 
ก. ช่วยให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
ข. ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ค. บอกประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
ง. เป็นผลงานของผู้รับผิดชอบโครงการ 

 4. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ก. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น 
ข. ทำให้ทราบข้อบกพร่องหรือความสำเร็จของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ค. ทำให้ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ที่ปฏิบัติตลอดเวลา 
ง. ถูกทุกข้อ 
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 5. ข้อใดเป็นเหตุผลของการจดบันทึกจุดเด่นในการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ก. เพื่อปรับปรุงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
ข. เพื่อนำไปขยายผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ค. เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างท่ีจะปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
ง. ถูกทุกข้อ 

 6.  ข้อใดไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
ก. เพื่อทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ข. เพื่อศึกษาทางเลือกในการทำโครงการ 
ค. เพื่อขยายผลโครงการ 
ง. เพื่อปรับปรุงงาน 

 7.  ข้อใดของโครงการท่ีสำคัญท่ีสุด 
ก. ระยะเวลาและงบประมาณ 
ข. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ค. หลักการและเหตุผล 
ง. วิธีดำเนินงาน  

 8. พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร 
ก. พื้นฐานการใช้โปรแกรม 
ข. พื้นฐานเรื่องงานไม้ 
ค. พื้นฐานการออกแบบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 9.  ข้อใดไม่อยู่ในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
ก. วัน เดือน ปี 
ข. ลักษณะเน้ือไม้ 
ค. ลักษระงานท่ีปฏิบัติ 
ง. ผลงานท่ีได้ปฏิบัติ 

 10. นักเรียนสามารถนำภาพผลงานมาแสดงได้ทางใดบ้าง 
ก.   เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
ข.   เผยแพร่ทางชุมชน 
ค.   เผยแพร่ทางการจัดนิทรรศการ 
ง.   ถูกทุกข้อ 
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กระดาษคำตอบ 

 

ชื่อ .......................................................สกุล .................................................ชั้น ม. ..............เล ขท่ี ............ 

 

 

 

 

 

 

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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