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ชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ชุดที่ 2
เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริก
(จานวน 2 ชั่วโมง)

โดย
นายสฤษดิ์ สังฆรักษ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อาเภอสู งเนิน จังหวัดนครราชสี มา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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คานา
ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ ผูเ้ ขียนเขียนขึ้นเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน รายวิชา
ช่างเขียนแบบ สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งตรงกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยน
มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้านสติปัญญา ความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรม
เมื่อนักเรี ยนศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนี้ แล้วนักเรี ยนจะมีความรู ้คู่คุณธรรม เพราะได้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ ทาให้พฒั นาความรู ้ของตนเองให้สูงขึ้น และเต็มตามศักยภาพ
ของตน
เนื้อหาส่ วนใหญ่น้ นั ได้มาจากประสบการณ์การสอนรายวิชา ช่างเขียนแบบของผูเ้ ขียน
และอีกส่ วนหนึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้า
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่
นักเรี ยน ครู และผูส้ นใจ
สฤษดิ์ สังฆรักษ์
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คาแนะนาการใช้ เอกสารชุ ดเรียนรู้ ด้วยตนเอง

เอกสารชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเล่มนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดย
นักเรี ยนจะได้ความรู ้ ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ด้วยการปฏิบตั ิตามคาแนะนาดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนอ่านสาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้เข้าใจก่อนศึกษาเอกสารชุดเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2. นักเรี ยนอ่านบัตรคาสั่ง ให้เข้าใจแล้วทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในบัตรคาสั่ง
3. ศึกษาบทเรี ยนตามลาดับโดยไม่ตอ้ งรี บร้อน เมื่อเข้าใจแล้วให้ทาแบบฝึ กกิจกรรม
หรื อตอบคาถามทุกข้อ
4. นักเรี ยนต้องศึกษาบทเรี ยนนี้ ดว้ ยตนเอง ถ้ามีปัญหาหรื อข้อสงสัยให้ปรึ กษาผูส้ อน
ทันที
5. ให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงบนกระดาษคาตอบ และห้ามขีดเขียนข้อความใดๆลงใน
บทเรี ยนนี้
6. เมื่อศึกษาจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและตรวจคาตอบจากเฉลย
7. ส่ งคืนเอกสารประกอบการเรี ยนตามกาหนดเวลา และต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีไม่
สู ญหาย
อ่านเข้าใจแล้ว ให้ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ชุดที่ 2 เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริ ก
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุ ดที่ 2 เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริก
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดที่ 2 ใช้ทดสอบวัดพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยน
หลังจากศึกษา ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองชุดที่ 2 เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริ ก
จานวน 10 ข้อ
2. การตอบแบบทดสอบให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย () ลงในช่อง 
ใต้ตวั อักษร ก ข ค และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ใน
กระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง.
ก. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติคล้ายงานจริ ง
ข. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนงานจริ ง
ค. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่คล้ายมองด้วยสานตา
ง. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนมองด้วยสายตา
2. จุดกาเนิ ดภาพของการเขียนภาพไอโซเมตริ กคือข้อใด
ก. เส้นเฉี ยงซ้ายตัดกับเส้นตั้งฉาก
ค. เส้นแนวนอนตัดกับเส้นตั้งฉาก
ข. เส้นเฉี ยงขวาตัดกับเส้นตั้งฉาก
ง. เส้นเฉี ยงขวาตัดกับเส้นแนวนอน
3. เส้นเฉียงของภาพไอโซเมตริ ก ทามุมกับเส้นแนวนอนกี่องศา.
ก. 10 องศา
ข. 20 องศา
ค. 30 องศา
ง. 40 องศา
4. การกาหนดความกว้างของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นตั้งฉาก
ค. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ข. เส้นขนาน
ง. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
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5. การกาหนดความยาวของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ค. เส้นแนวนอน
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก
6. การกาหนดความสู งของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ค. เส้นแนวนอน
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก
7. ภาพไอโซเมตริ ก แตกต่างจากภาพออปลิค ในข้อใด.
ก. ด้านกว้าง
ค. ด้านยาว
ข. ด้านสู ง
ง. การกาหนดมุม
8. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก.
ก.

ค.

ข.

ง.
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9. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก.
ก.

ค.

ข.

ง.

10. ข้อใดเป็ นภาพไอโซเมตริ ก
ก.

ค.

ข.

ง.

ข้อสอบไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน ชุดที่ 2

ข้อ 1 = ข
ข้อ 2 = ค
ข้อ 3 = ค
ข้อ 4 = ง
ข้อ 5 = ก
ข้อ 6 = ง
ข้อ 7 = ก
ข้อ 8 = ค
ข้อ 9 = ก
ข้อ 10 = ก
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สาระสาคัญ

ภาพไอโซเมตริ กเป็ นการเขียนภาพ 3 มิติ ที่เหมือนงานจริ งและเป็ นที่นิยม
เขียนกันมาก เป็ นภาพที่เหมือนจริ ง ขนาดความกว้าง ความยาว และความสู งมีขนาด
ที่เท่าจริ ง ผูเ้ รี ยนเขียนแบบจึงจาเป็ นต้องศึกษาและทาความ เข้าใจเกี่ยวกับภาพ
ไอโซเมตริ กวิธีการ ขั้นตอนการเขียนภาพไอโซเมตริ ก ให้ดี เพื่อ ปฏิบตั ิการเขียน
ภาพไอโซเมตริ กได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรี ยนบอกความหมาย ลักษณะ ส่ วนประกอบ จาแนกภาพไอโซเมตริ ก
(isometric) ขั้นตอนการเขียนภาพภาพไอโซเมตริ กและเขียนภาพ ได้ดว้ ยความมุ่งมัน่
และตั้งใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรี ยน บอกความหมาย ลักษณะ ส่ วนประกอบ และขั้นตอนการเขียน
ภาพไอโซเมตริ กได้”
2. นักเรี ยน จาแนกภาพไอโซเมตริ กเขียนภาพไอโซเมตริ กได้.
3. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจในการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
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บัตรคาสั่ง

1. ให้นกั เรี ยนอ่านคาชี้ แจงสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
2. ศึกษาเนื้อหาที่ครู แจกให้ เรื่ องการเขียนภาพไอโซเมตริ กด้วยความตั้งใจ
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปบทเรี ยนลงในแบบสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
4. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดจากบัตรคาถามที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้
5. เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
6. ในการทาแบบฝึ กหัดห้ามนักเรี ยนเปิ ดดูคาเฉลยก่อน
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บัตรเนื้อหา

ภาพ ไอโซเมตริก
การเขียนภาพไอโซเมตริ ก
การเขียนภาพไอโซเมตริ กหมายถึงภาพลักษณะสามมิติอีกแบบหนึ่งของการ
เขียนแบบ มีลกั ษณะเป็ นภาพที่มองเห็นจากมุมที่กาหนดเป็ นจุดเริ่ มต้น การสร้างภาพ
ไอโซเมตริ กนี้ จึงเป็ นการวัดเอาขนาดกว้าง ยาว ของด้านต่าง ๆ มาเป็ นขนาดในภาพ
นั้นเอง การเขียนแบบภาพไอโซเมตริ กนี้ จะแสดงการเขียนโดยใช้มุมทั้งสองข้างเท่ากัน
คือ เป็ นมุม 30 องศา โดยวัดจากเส้นแนวนอน ภาพที่เขียนจะมีขนาดใหญ่มากทาให้
เปลืองเนื้ อที่กระดาษ ที่มองเห็นด้าน 3 ด้าน ไก้แก่ ด้านบนประกอบด้วย ความกว้าง
และความยาว ด้านหน้า ประกอบด้วย ความกว้างและความสู ง ด้านข้างประกอบด้วย
ความยาวและความสู งของภาพ เส้นกาหนดความกว้างเป็ นเส้นเฉียง 30 องศา จาก
จุดกาเนิ ดภาพไปทางซ้ายมือ เส้นกาหนดความยาวเป็ นเส้นเฉี ยง 30 องศา จากจุดกาเนิด
ภาพไปทางขวามือ เส้นกาหนดความสู งเป็ นเส้นตั้งฉาก ในการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
ให้นาความกว้าง ความยาว ความสู ง มาเขียนเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ดังรู ปที่ 1 แล้วจึงค่อย
ตัดส่ วนต่าง ๆให้เกิดเป็ นภาพตามต้องการ ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3
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ขั้นตอนการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
ขั้นที่ 1 ขีดเส้นในแนวนอน

ขั้นที่ 2 ประกอบด้วย แกน 3 แกน
แกนที่ 1 จะอยูใ่ นแนว ดิ่งตัดเส้นแนวนอนที่จุด A(จุดกาเนิดภาพ)
แกนที่ 2 จะทามุม 30 องศา กับแนวนอนด้านขวา
แกนที่ 3 จะทามุม 30 องศา กับแนวนอนด้านซ้าย

A
ที่มา: http://www.2-teen.com/community/viewthread.php?tid=47511
ขั้นที่ 3. เขียนเส้นร่ างกล่องสี่ เหลียมและสร้างรู ปสี่ เหลี่ยมประกอบด้วย ด้าน กว้าง ยาว สู ง

A
ที่มา: http://www.2-teen.com/community/viewthread.php?tid=47511
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ขั้นที่ 4 เขียนเส้นร่ างรายละเอียดของภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน
ลงบนกล่องสี่ เหลียม

E

30°

30°

A
ขั้นที่ 5 ขีดเส้นเต็มหนาทับขอบเส้นร่ างของ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน
ของกล่องสี่ เหลียมภาพไอโซเมตริ ก

A
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บัตรสรุป
1. ภาพไอโซเมตริ ก หมายถึงภาพ 3 มิติ ที่เหมือนงานจริ งที่มองเห็นด้าน
3 ด้าน ด้านบนประกอบด้วยความกว้างและความยาว ด้านหน้า ประกอบด้วย
ความกว้างและความสู ง ด้านข้างประกอบด้วย ความยาวและความสู ง
2. มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพไอโซเมตริ กนี้จะมีเพียง 2 มุมเท่านั้นคือมุม 30
องศาและ 90 องศา กล่าวคือ เส้นที่ขีดทามุมด้านซ้ายและขวา จะทามุม 30 องศา ส่ วน
เส้นที่ขีดขึ้นหรื อขีดลงจะเป็ นมุม 90 องศา
3. เส้นที่ขีดจะเป็ นเส้นขนานกันโดยตลอดคือเส้นที่ทามุมด้านซ้ายก็จะขนานกัน
เส้นที่ลากด้านขวาจะขนานกัน และเส้นตั้งฉากก็จะขนานกัน
4. การเขียนเส้นแนวนอนเส้นแรกจะอยูด่ า้ นล่าง เพราะภาพที่เขียนจะอยูด่ า้ นบน
และควรคานึงถึงความสู งของภาพที่จะเขียนด้วยเพื่อไม่ให้ภาพที่เขียนล้นกรอบกระดาษ
เขียนแบบ
5. ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องดูก่อนว่าภาพเอียงไปด้านใด หากภาพที่จะ
เขียนเอียงด้านซ้ายเส้นตั้งฉากจะต้องอยูด่ า้ นขวา และหากภาพที่จะเขียนเอียงด้านซ้ายเส้น
ตั้งฉากจะต้องอยูด่ า้ นขวา เป็ นต้น
6. การเขียนภาพไอโซเมตริ ก ให้นาความกว้าง ความยาว ความสู ง ของภาพ
มาเขียนเป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ดังรู ปที่ 1 แล้วจึงค่อยตัดส่ วนต่าง ๆให้เกิดเป็ นภาพ
ตามต้องการ ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3
ยาว
สูง

กว้าง

30°
รู ปที่ 1

30°

30°

30°

รู ปที่ 2

30°
รู ปที่

30°
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บัตรคาถาม

1. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นภาพ 3 มิติ ที่มีลกั ษณะ........................
...................................................................................................
2. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นภาพ 3 มิติ ที่มองเห็น 3 ด้าน ได้แก่
1…………………..2……………………3………………..
3. ด้านบนของภาพไอโซเมตริ กประกอบด้วยด้าน
…………………..กับ……………………ภาพ
4. ขั้นตอนที่ 1 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
คือ.........................................................................................
5. ขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
คือ.........................................................................................
6. ขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก
คือ.........................................................................................
7. เส้นที่กาหนดความกว้างของภาพไอโซเมตริ กคือเส้น..........
8. เส้นที่กาหนดความยาวของภาพไอโซเมตริ กคือเส้น............
9. เส้นที่กาหนดความสู งของภาพไอโซเมตริ กคือเส้น.............
10. เส้นกาหนดความกว้างและความยาวของภาพไอโซเมตริ ก
ทามุม....................องศา กับเส้นแนวนอน
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บัตรคาตอบ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

เหมือนงานจริ ง
3 ด้าน
ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านสู ง
ขีดเส้นในแนวนอน
เขียนเส้นร่ างกล่องสี่ เหลียมและสร้างรู ปสี่ เหลี่ยม
ประกอบด้วย ด้าน กว้าง ยาว สู ง
6. ขีดเส้นเต็มหนาทับขอบเส้นร่ างของ
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน
ของกล่องสี่ เหลียมภาพไอโซเมตริ ก
7. ลากเส้นเฉียงซ้ายมือ 30 องศา
8. ลากเส้นเฉียงขวามือ 30 องศา
9. ลากเส้นตั้งฉาก
10. 30 องศา
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง

จงบอกขั้นตอนการเขียนภาพไอโซเมตริ ก

1. ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................

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

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

5.................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1

ขั้นที่ 1 ขีดเส้นในแนวนอน

ขั้นที่ 2 ประกอบด้วย แกน 3 แกน
แกนที่ 1 จะอยูใ่ นแนว ดิ่งพบเส้นแนวนอนที่จุด A(จุดกาเนิดภาพ)
แกนที่ 2 จะทามุม 30 องศา กับแนวนอนด้านขวา
แกนที่ 3 จะทามุม 30 องศา กับแนวนอนด้านซ้าย

ขั้นที่ 3 เขียนเส้นร่ างกล่องสี่ เหลียมและสร้างรู ปสี่ เหลี่ยมประกอบด้วย ด้าน กว้าง ยาว สู ง
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ขั้นที่ 4 เขียนเส้นร่ างรายละเอียดของภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และ
ภาพด้านบน ลงบนกล่องสี่ เหลียม

ขั้นที่ 5 ขีดเส้นเต็มหนาทับขอบเส้นร่ างของ ด้านหน้า ด้านข้าง
และด้านบน ของกล่องสี่ เหลียมภาพไอโซเมตริ ก
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนจาแนกภาพไอโซเมตริ ก จากภาพ 3 มิติที่กาหนดให้
โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงใน  ของข้อมีภาพไอโซเมตริ ก
1.

 ก

 ข

 ค

 ง

2.

 ก

 ข

 ค

 ง

3.

 ก

 ข

 ค

 ง
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4.

 ก

 ข

 ค

 ง

5.

 ก

 ข

 ค

 ง

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 2
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
ลองตรวจคาตอบ ในแบบเฉลยกิจกรรมที่ 2
-แ
ดูนะครับ
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2

ข้อ 1 = ก
ข้อ 2 = ค
ข้อ 3 = ข
ข้อ 4 = ก
ข้อ 5 = ง
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แบบฝึ กกิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง

ให้เขียนภาพไอโซเมตริ ก ให้สมบูรณ์

1.

ลองทาดูนะครับ สังเกตดี ๆ คิดให้ดี
แล้วลากเส้นต่อเติมให้สมบูรณ์ และ
ให้ถูกต้อง นะครับ
2.

3.
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4.

5.

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 3
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
ลองตรวจคาตอบ ในแบบเฉลยกิจกรรมที่ 3
ดูนะครับ

25

บัตรเฉลยแบบฝึ กกิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง เขียนภาพไอโซเมตริ ก ให้สมบูรณ์
1.

เส้นทึบเป็ นเส้นที่ต่อให้ภาพ
ภาพไอโซเมตริ ก ให้สมบูรณนะครับ
2.

3.
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4.

5. .

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมที่ 3
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุ ดที่ 2 เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริก
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบหลังเรี ยนชุดที่ 2 ใช้ทดสอบวัดความก้าวหน้าของนักเรี ยน
หลังจากศึกษา ชุดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองชุดที่ 2 เรื่ อง การเขียนภาพไอโซเมตริ ก
จานวน 10 ข้อ
2. การตอบแบบทดสอบให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย () ลงในช่อง 
ใต้ตวั อักษร ก ข ค และ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว ใน
กระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง.
ก. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติคล้ายงานจริ ง
ข. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนงานจริ ง
ค. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่คล้ายมองด้วยสานตา
ง. ภาพไอโซเมตริ กเป็ นรู ป 3 มิติที่เหมือนมองด้วยสายตา
2. จุดกาเนิ ดภาพของการเขียนภาพไอโซเมตริ กคือข้อใด
ก. เส้นเฉี ยงซ้ายตัดกับเส้นตั้งฉาก
ค. เส้นแนวนอนตัดกับเส้นตั้งฉาก
ข. เส้นเฉียงขวาตัดกับเส้นตั้งฉาก
ง. เส้นเฉี ยงขวาตัดกับเส้นแนวนอน
3. เส้นเฉียงของภาพไอโซเมตริ ก ทามุมกับเส้นแนวนอนกี่องศา.
ก. 10 องศา
ข. 20 องศา
ค. 30 องศา
ง. 40 องศา
4. การกาหนดความกว้างของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นตั้งฉาก
ค. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ข. เส้นขนาน
ง. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
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5. การกาหนดความยาวของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ค. เส้นแนวนอน
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก
6. การกาหนดความสู งของภาพไอโซเมตริ ก กาหนดที่ขอ้ ใด.
ก. เส้นเฉียงไปทางขวา 30 องศา
ค. เส้นแนวนอน
ข. เส้นเฉียงไปทางซ้าย 30 องศา
ง. เส้นตั้งฉาก
7. ภาพไอโซเมตริ ก แตกต่างจากภาพออปลิค ในข้อใด.
ก. ด้านกว้าง
ค. ด้านยาว
ข. ด้านสู ง
ง. การกาหนดมุม
8. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 2 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก.
ค.

ค.

ง.

ง.
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9. จากรู ปข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ 4 ของการเขียนภาพไอโซเมตริ ก.
ค.

ค.

ง.

ง.

10. ข้อใดเป็ นภาพไอโซเมตริ ก(ISOMETRIC).
ค.

ค.

ง.

ง.

ข้อสอบไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2

ข้อ 1 = ข
ข้อ 2 = ค
ข้อ 3 = ค
ข้อ 4 = ง
ข้อ 5 = ก
ข้อ 6 = ง
ข้อ 7 = ก
ข้อ 8 = ข
ข้อ 9 = ง
ข้อ 10 = ก
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กิจกรรมเพิม่ เติม
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนภาพไอโซเมตริ กตามแบบ
1.

2.

3.
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.
4.

5.

เป็ นอย่างไรบ้างครับ กิจกรรมเพิ่มเติม
ทาไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ
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