แนวทางในการทําขอสอบวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (คูมือการติว)
วิชานี้เพื่อนๆ หลายคนตกกันมากเพราะมีเหตุผลหลายปจจัย เชน เปนวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหมพึ่งเปดสอนเปน
เทอมแรก หนังสือและเอกสารสงไมครบ สงมาชา สงเปน CD ตองเปดดูในคอมพิวเตอร และเนื้อหาคอนขางมาก อาจจะเวลา
ในการดูหนังสือมีนอย แตถาดูแนวทางขอสอบที่ผานมาจะเปนพื้นฐานของวิศวะจริงๆ ขอสอบออกไมลึกมาก บางขอนาจะ
เปนขอสอบของนักเรียนชาง ระดับ ปวช ดวยซ้ํา คนทีเ่ รียนทางดานชางมา หรือคนที่มีพื้นฐานทางชาง ทางวิศวกรรม นาจะ
ไดเปรียบ ขอยืมประโยคของรายการเกมเศรษฐีมาพูด ทีก่ ลาววา ไมไดอยูที่เราฉลาดหรือไมฉลาด เกง หรือ ไมเกง แต อยูที่รู
หรือไมรูมากกวา คนรูมากหนอยคือ อานมาก หรือจําไดมากจะไดเปรียบ ถาผมยกตัวอยางคําถาม เชน ถนนที่ไปสูภาคอีสาน
ชื่อถนนสายอะไร( ถนนพหลโยธิน)คําถามแบบนี้ ถาใครรูก็จะบอกวางายมาก แตถาใครไมรูก็จะบอกวายาก ที่ยกตัวอยางถาม
ชื่อถนน คือผมกําลังจะบอกวาขอสอบของวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ออกแบบนี้ครับคือขอสอบถามตรงๆ ไมมีพลิก หรือ
วิเคราะหแบบเลือกขอที่ถูกมากที่สุด คํานวณมีนอยมากถาดูแลวไมเขาใจไมตองดูกไ็ ด เพราะที่ผานมาออกสอบไมนาเกิน 10
ขอ ถาถนนนี้ชื่อพหลโยธิน ถามกี่ครั้งก็ยังเปนถนนพหลโยธิน ทีนี้มองเห็นภาพหรือยังครับวาขอสอบวิชานี้ ยากหรืองาย คํา
กลาวที่วารูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง หรือเตรียมตัวดีมีชัยไปกวาครึ่ง ยังใชไดอยู เอาละเรามาเริ่มเตรียมตัวเพือ่ สอบกัน
ดีกวา
เพื่อนหลายคนคงรูวาผมนําสรุปวิชานี้ใสไวในบล็อก ที่ www.thaiblogonline.com\manasu อยากจะให Save หรือ print
มาดูประกอบโดยผมจะอธิบายแนวทางในการดูและยกเนือ้ หาในสรุปยอแตละหนวย เพื่อยอระยะเวลาในการอาน เพราะผม
ไดสรุปเนื้อหาสําคัญไวในนัน้ แลว สิ่งที่ผมจะอธิบายตอไปนี้ใชเวลาทําตามดูเนื้อหา ประมาณ 1 อาทิตยก็นาจะทําขอสอบได
ครับ ถามีเวลาหรืออยากไดรายละเอียดคําอธิบายมากๆ ก็ดูหนังสือประกอบอีกครั้งหนึ่ง

หนวยที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมศาสตรและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนวทางของคําถามขอสอบ จะกลาวถึง เนือ้ หาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ความหมายของวิศวกรรม (หนา 1) เราตองอานและเขาใจความหมาย
- วิศวกรรมแตละสาขาทําเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวของกับอะไร เชน คําถามวิศวกรรมศาสตรสาขาอะไรเกี่ยวกับระบบบําบัด
น้ําเสีย (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เราตองเขาใจวาถาเอยถึงวิศวกรรมนี้ เขาทําอะไร บาง (หนา 1-2) พยายามจําใหไดทุก
สาขา
- ศาสตรที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย (หนา 4) มี 4 กลุมอะไรบางคือ และ ทําเกี่ยวกับอะไร เชนเกีย่ วกับการดําเนินงาน
ปองกันอุบัติเหตุ คือ อาชีวนิรภัย
- เมื่อมีปญหาเกีย่ วกับเรื่องนี้ ควรปรึกษาวิศวกรอะไร เชน เรื่อง หมอน้ํา วิศวกรเครื่องกล
- สัญลักษณทางคณิตศาสตร สัญลักษณอักษร ตางๆ (หนา 5- 6) พยายามจําอักษรหรือสัญลักษณใหได แตสว นใหญจะ
ออกสัญลักษณพื้นฐานงายๆ เชน ถามวาอักษร นี้คืออักษรอะไร สัญลักษณนี้คือสัญลักษณอะไร
- มิติและหนวยวัดทางวิศวกรรม (หนา 7) เชน ถามวาขอใดเปนหนวยทางวิทยาศาสตร หนวยมิติพนื้ ฐาน
- การแปลงหนวย (หนา 11) คือตองเขาใจหนวยและการเปรียบเทียบ เชน 1 กิโลเมตร = 1000 เมตร ดูในตาราง
ประกอบ
- ดูกิจกรรมทาย หนวยในหนังสือ ประกอบดวย ครับบางขอเขาสรุปมาใหแลวและอาจนํามาออกสอบ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ความหมายของวิศวกรรมศาสตร

-

วิศวะอะไรเกี่ยวกับการคํานวณดุลมวลและพลังงาน ตอบ วิศวกรรมเคมี
วิศวะเกีย่ วกับการผลิตน้ําประปา ตอบ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
การแปลงหนวย ยกกําลัง ตอบ ยกกําลัง ลบ 6
มีความรูดานวิศวกรรมเพื่อ

หนวยที่ 2 แบบพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ความจําเปนในแบบกอสราง ทําหนาที่อะไรบางประโยชนของแบบกอสราง (หนา 1)
- การดูแบบบานงาย ๆ เราตองทําความเขาใจกับแบบบานมุมมองตางๆ ภาพดานหนา ภาพดานขาง ภาพดานบน ความ
เขาใจงายๆ คือถาภาพดานหนาเราก็มองจากดานหนาบานที่มีประตูทางเขา ภาพดานขางก็คือเรามองจากดานขางบาน
ภาพดานบน คือเหมือนเราอยูบ นฟามองจากหลังคาลงมานั่นเอง ภาพตัด ก็เหมือนกับเรานํามีดมาตัดบานออก ก็จะ
เห็นภายในบาน ภาพขยายคือขยายใหเห็นแบบชัดนัน่ เอง คําถามเชน แบบรูปไหนเปน รูปดานหนา (หนา 1)
- ประเภทของแบบกอสราง (หนา 1)
- แบบใดไมไชแบบสถาปตยกรรม
- การอานมาตราสวนในแบบ เชน 1: 50 ในแบบ วัดได 1 เซนติเมตร ระยะจริงคือ 50 เซนติเมตร (หนา 9)
- สัญลักษณ ในแบบ (หนา 9)
- การใชเสน เสนบาง เสน หนา เสนหนามาก ใชกับ การเขียนอะไร บาง
- เสนฉาย เสนมิติ เสนบอกขนาด อยูตรงไหน ตองทําความเขาใจ (หนา 12)
- ขนาดของกระดาษในการเขียนแบบ มีขนาดกระดาษอะไรบาง ขนาดกระดาษอะไรเล็กที่สุด A4 (หนา 14 )
- การอานแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 15)
- การอานแบบโครงสรางเห็กรูปพรรณ (หนา 20)
- การอานแบบโครงสรางไม (หนา 21)
- (ถามาติว หรือพบกัน ผมจะอธิบายการดูแบบตางๆเพิ่มเติมใหเพื่อใหเขาใจดียิ่งขึ้น )
- และดูกจิ กรรมทายหนวย ประกอบเพิ่มเติมครับ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ขอกําหนดอะไรไมมีในแบบกอสราง
- รายการประกอบแบบ ไมมี ขอกําหนดอะไร ตอบ สิ่งแวดลอม
- กระดาษเขียนแบบขนาดอะไรเล็กที่สุด ตอบ กระดาษ A4
- สัญลักษณวัสดุในภาพคืออะไร ตอบ สัญลักษณ คอนกรีต
- เหล็กเสนที่ใชในงานวัสดุกอสราง DB มีครีบเพื่อเพิ่มแรงยึด
- เหล็กปอกใสเพื่อรับแรงอะไร ตอบ รับแรงเฉือนไดดยี ิ่งขึ้น
- อานแบบรูปตัดบันไดเหล็กรูปพรรณ คําถามความสูงของชานบันได

หนวยที่ 3 วิศวกรรมโครงสรางงานอาคาร

แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- หลังคาและโครงสรางหลังคา (หนา 1) ก็มีโครงสรางหลังคาไม โครงสรางหลังคาเหล็ก ควรจะดูแบบแลวจําใหได
ครับวามีสวนประกอบอะไรบางแตละสวนเรียกวาอะไร ใชทําหนาที่อะไร การถายน้ําหนัก เชนถามวา แปทําหนาที่
อะไร
- คาน (หนา 3) มีชนิดใดบาง ทําหนาที่อะไร
- เสา (หนา 4 ) มีชนิดใดบาง ทําหนาที่อะไร
- พื้น (หนา 5) มีชนิดใดบาง ทําหนาที่อะไร
- ผนังและฝาเพดาน (หนา 7)
- ฐานราก (หนา 7)
- เสาเข็ม (หนา 9)
- คุณสมบัติของวัสดุกอสราง ดิน ไม ปูนคอนกรีต ก็เหมือนกับที่กลาวมาดานบน คือเราควรดูวาวัสดุตางๆ มีชนิด
อะไรบาง และทําหนาที่อะไร เชนไมเนื้อแข็ง มีคุณสมบัติอะไร ดินมีกี่ประเภท พยายามจําใหได อานทบทวนสรุป
บอยๆ นาจะผานหนวยนี้ได
- หนวยงานทีเ่ กีย่ วกับทดสอบมาตรฐานวัสดุกอสราง ในประเทศไทย
- ดูกิจกรรมทายหนวย ประกอบดวยครับ เขาจะสรุปและบางขออาจนํามาออกสอบ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ฐานรากอะไรปองกันการทรุดตัวไมเทากันของอาคาร ตอบ ฐานรากแพ
- อานแบบระยะของฐานราก
- การถายเทน้ําหนักของหลังคาไม
- เสาเข็มอะไรใชชั่วคราว ตอบ เสาเข็มเหล็ก ผืด
- ดินชนิดใดเหมาะสมกับเปนฐานรากไดดี ตอบ ดินทรายที่มีขนาดใกลเคียงกัน
- ไมอะไรใชทําฝา ผนัง บาน ตอบ ไมเต็ง รัง
- กอนการถอดแบบเสาคอนกรีตตองบมความชื้นกี่วนั ตอบ 14 วัน
- ปูนซีเมนตงานทั่วไปทีไ่ มมสี ภาวะรุนแรง ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา

หนวยที่ 4 วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ดูคํานิยามพืน้ ฐานเกีย่ วกับสมบัติของวัสดุ เชน ความออนเหนียว การขึน้ รูปรอน การยืดหยุน ความหมาย (หนา 1)
- แรงกระทําทางกลที่มีผลตอสมบัติของวัสดุ ( หนา 2) เชน แรงดึง แรงกด ความเคน ความเครียด คํานิยามของแรงตาง
ๆ และถาเกิดมีแรงกระทํานี้ จะเกิดอะไรกับวัสดุบาง
- ดัชนีที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความแข็งแรงของวัสดุ (หนา 4 )
- โลหะในกลุมเหล็กมีกี่ประเภท มีคุณสมบัติอยางไร ใชนํามาทําอะไร ( หนา 8)
- โลหะนอกกลุมเหล็ก คุณสมบัติของทองแดง อลูมิเนียม แมกนีเซียม นิเกิ้ล ใชมาทําอะไร (หนา 14)
- พลาสติกและวัสดุคอมโพสิต (หนา 16) แบงเปนชนิดอะไรบาง สมบัติ การนํามาใชงาน

- การทดสอบเพือ่ หาสมบัติทางกลของวัสดุ (หนา 17) การทดสอบมีกี่ประเภท แบบชนิดทําลาย ไมทําลาย วิธีการ
ทดสอบควรทําความเขาใจวิธีการทดสอบชนิดตาง ๆ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ขบวนการทีก่ ระทํากับอุณหภูมิสูงลดพลังงานเพื่อใชในการเปลี่ยนรูปคือ ตอบ การขึ้นรูปรอน
- ความหมายของแรงตางๆ
- เหล็กอะไรที่ใชในงานทีแ่ รงสั่นสะเทือนมาก เสื้อสูบ ตอบ เหล็กหลอเทา
- เหล็กอะไรที่ไมเปนเหล็กกลา
- วัสดุอะไรใชผสมทําเหรียญ ตอบ นิเกิ้ล
- การทดสอบแบบทําลายคือวิธีใด ดูวิธกี ารทดสอบ

หนวยที่ 5 อนุภาคในบรรยากาศ
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ชนิดของอนุภาคมีอะไรบาง ความหมาย ของอนุภาคเหลานี้ เชน ฝุน ฟูม ละออง ควัน ( หนา 1)
- รูปรางของอนุภาค เทากันทั้ง 3 มิติ , แบบแผน , แบบเสนใย มีลักษณะเปน อยางไร (หนา 1)
- การบอกขนาดของอนุภาค มีวิธีอะไร และลักษณะการวัดเปน อยางไร (หนา 1-2) เชนเฟอเรตไดอะมิเตอร มีวิธีการ
อยางไร
- การวัดขนาดและนับจํานวนของอนุภาค( หนา 2) ดูวิธีการวัดและ อุปกรณที่เกีย่ วของกับวิธีการนี้ หรือที่โดดเดน เชน
แบบไซโคลน คือการใชเครื่องมือที่ใชแรงเหวีย่ ง
- พฤติกรรมของอนุภาคของไหล แรงลาก คาเรยโนวนัมเบอร คืออะไร อยูในชวงไหน และคาชวงไหนที่ทําใหปน ปวน
การตกของอนุภาคของไหล (หนา 5)
- สูตรคํานวณและ กราฟประกอบ ใหดูแคผา นๆครับ ไมจําเปนตองจําก็ได เพราะขอสอบไมไดออกลึกมาก
- ดูแบบฝกหัดทายบท และแบบประเมินประกอบ อาจนํามาออกสอบ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- อนุภาคที่เกิดจากการรวมตัวของของแข็งและของเหลวขนาดเล็กคือ ตอบ ควัน
- การบอกขนาดของอนุภาควัดขนาดเสนผาศูนยกลางโดยมองผานกลองจุลทรรศนคือ ตอบ เฟอเรตไดอะมิเตอร
- อนุภาคที่มีขนาดรูปรางตางกันหากมีความเร็วปลายในการตกเทากันจะมีคาอะไรเทากัน ตอบ คาแอโรไดอะมิเตอร
- เครื่องมือที่ใชแรงเหวี่ยงตรวจวัดและเก็บตัวอยางอนุภาคคือ ตอบ ชนิดไซโคลน
- อนุภาคเคลื่อนไหวในของไหลแรงที่มีทิศทางสวนกัทางกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคคือ ตอบ แรงลาก
- การไหลของอนุภาคมีกี่ประเภท ตอบ 2 ประเภท แบบราบเรียบ และแบบปนปวน
- คาเรยโนลดนมั เบอรอยูในชวงได
- ความเขมของสนามไฟฟาของประจุไฟฟาบนอนุภาคจะแปรผันกับอะไร ตอบ จะแปรผันกับรัศมีของการเหนีย่ วนํา
ของประจุไฟฟาบนอนุภาค

หนวยที่ 6 อุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้

ความหมายของ มวลควบคุม ระบบปด , ปริมาณควบคุม ระบบเปด (หนา 1)
สถานะตางๆ การระเหย , การแข็งตัว , การควบแนน (หนา 2)
พลังงานศัก พลังงานจน ความรอนแฝง ความรอนสัมผัส ใหดูความหมายของคําเหลานี้ (หนา 2 )
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนสถานะ ไดอะแกรมตางๆ มีลักษณะอยางไร และเกี่ยวของกับ อะไร (หนา 4)
การถายเทความรอน การนํา การพา การแผรังสี เปน อยางไร ความหมาย (หนา 6) ขอสอบอาจจะยกตัวอยางกรณี
หนึ่ง เชน น้ํารอนไหลในทอ เปนการถายเทความรอนประเภทอะไร
- ดูกิจกรรม แบบประเมินกอนและหลังเรียน ดวยครับ อาจจะนํามาออกสอบ

-

คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- สารบริสุทธิ์หมายถึง
- เอนทัลปคือ
- ยกตัวอยางกรณีหนึ่ง แลวถามวาเปนการถายเทความรอนประเภทอะไร
- ไดอะแกม นีเ้ กี่ยวกับ อะไร
- ปริมาณความรอนจํานวนหนึง่ ที่ที่ใหสารหนึ่งๆแลวทําใหสารนั้นเปลี่ยนแปลงสถานะภายใตอุณหภูมิคงที่คือ
ตอบ ความ รอนแฝง
- ไดอะแกรม P- v คือ ตอบ ชวงน้ําเริ่มเดือดและกลายเปนไอ
- ของเหลวรอนที่ไหลในทอทําใหทอรอนคือ การถายเทชนิดใด ตอบ การนําและการพาความรอน
- การเปลีย่ นสถานะจากของแข็งไปเปนไอเรียกวา ตอบ การระเหิด

หนวยที่ 7 กลศาสตรของไหล
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- คุณสมบัติของของไหล ความหมายของๆ ไหล (หนา 1)
- ความหนืด
- สถิตยศาสตรของของไหล คาความดันตางๆ (หนา 3) ความดันเกจ ความดันบรรยากาศ ความดันสมบูรณ เปนอยางไร
- สมการของไหล (หนา 6) สมการตอเนื่อง สมการเบอรนูลี
- ความดันสูญเสีย มี แบบใด บาง
- การตรวจวัดการไหล ชนิดตางๆ (หนา 7) ทําความเขาใจหลักการการตรวจวัด เชน แบบบารโรมิเตอร แบบบูดอง
แบบยูทวิ แตละแบบมีลักษณะเดนอยางไร สูตรประกอบคํานวณ ดูแคผา นๆ ไมตองจําก็ได ครับ
- ดูแบบประเมิน กอนและหลังเรียน กิจกรรมทายบท ประกอบ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ขอสอบอาจจะถามเครื่องมือวัดอัตราการไหลใชหลักการทํางานแบบนี้ เปนเครื่องมือวัดประเถทอะไร
- ดูแบบประเมินกอนและหลังเรียน และกิจกรรมทายบทประกอบ มีออกหลายขอ

หนวยที่ 8 ระบบทอ ปม เครื่องอัดอากาศ และเครื่องระบายอากาศ
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- วัสดุทอ และการเลือกใชงาน ทอชนิดตาง ๆ (หนา 1) เชน ทอโลหะ ทอพลาสติกมีประเภทอะไร บาง การใชงาน
- ประเภทของวาลวและการเลือกใช (หนา 1) ขอสอบอาจจะถามวา วาลวชนิดนี้ทําหนาที่อะไร สวนใดไมเปนสวนประกอบ
ของ วาลว วาลวชนิดใดปองกันการไหลยอมกลับ (เช็ควาลว) ใหดูการใชงาน และภาพ อุปกรณแตละ สวนประกอบครับ
- การออกแบบระบบทอและแบบแปลนระบบทอ (หนา 5) เชน คําถามการออกแบบระบบใดใชกับเครื่องคอมเพรสเซอร
(ระบบลม)
- ประเภทและลักษณะการทํางานของปม แบงเปน 4 ชนิด (หนา 7) มีชนิดอะไรบาง แตละชนิดทํางานอยางไร
- การออกแบบและเลือกขนาดของปม (หนา 11) ความดัน และเฮด เฮดคืออะไร
- หลักการและติดตั้งอุปกรณ การติดตั้งปม (หนา 12) ระยะอุปกรณ ที่ติดตั้ง ขอกําหนด ( หนา 13)
- เครื่องอัดอากาศและเครื่องระบายอากาศ ( หนา 14) หลักการทํางานอยางไร มีชนิดใดบาง
- ในหนวยนี้ ดูแลวก็ขอสอบนํามาจากแบบประเมินกอนและหลังเรียนหลายขอครับ และมีลักษณะคลายกัน
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- สวนของวาลวที่ควบคุมการไหล ตอบ ลิน้ และบารองลิน้ ควบคุมและบังคับทิศทางการไหล
- ปมแบบลูกสูบคือ ชนิดใด ตอบ ปมแบบขับดันโดยตรง
- ปมชนิดใดไมไชแบบโรตารี่
- ปมที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงคการใชงานอยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะเทานัน้ เปนปมแบบใด
- พลังงานในรูปความสูงของของเหลว คือ ตอบ เฮด มีหนวยเปนเมตร
- ตําแหนงที่ติดตั้งของปมขอใดไมเหมาะสม ตอบปมไมควรอยูใกลแหลงระดับน้ํา
- ปมควรอยูในที่ๆ ใกลระดับน้ํา หรือของเหลวที่ตองการสูบใหมากที่สุด
- การติดตั้งทอและอุปกรณขอใดผิด
-

หนวยที่ 9 แบบพื้นฐานทางวิศวเครื่องกลและไฟฟา
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- นิยามรายละเอียดระบบปองกันอัคคีภัย (หนา 1-4) เชน ทอดับเพลิง ทอเปยก ทอโสโครก ทอน้ําเสีย ใหดู
ความหมายของคําเหลานี้
- มาตรฐานทางวิศวกรรมเครือ่ งกล (หนา 4) เชน BS คือ มาตรฐานอังกฤษ DIN คือ มาตรฐานเยอรมัน JIS คือ
มาตรฐานญี่ปนุ
- สัญลักษณทางวิศวกรรมเครื่องกล (หนา 5 ) ควรดูสัญลักษณและอักษรยอ ในตาราง ประกอบ เชน คําถาม CW
หมายถึง อะไร ทอประปาน้าํ เย็น (Cool water) สวนใหญจะนํามาจากอักษรยอของภาษาอังกฤษ
- ดูสัญลักษณ จุดตอ และสัญลักษณ ของ วาลว (หนา 6)
- นิยามทางไฟฟาตางๆ ความหมาย (หนา 14 ) เชน เครื่องปลดวงจรไฟฟา , เซอรกิตเบรกเกอร , วงจรยอย
คําถามอาจจะมาในรูปแบบ หมอแปลงกระแส หมายถึง อะไร

- ถาไมไดเรียนเอกทางดานนีม้ าอาจจะเขาใจลําบาก แตสิ่งที่ชว ยได ตองอานบอยๆ ครับ ใชความจํา แทน พอเราเห็น
ขอสอบ ก็เคยผานตามาแลว จะสามารถทําขอสอบได
- ระบบไฟฟาในประเทศไทย (หนา 17)
- สัญลักษณทางไฟฟา (หนา 18) ถาผมจําไมผิดเคยนําสัญลักษณหมอแปลง และเซอรกิตเบรคเกอร มาออกสอบ
- ไดอะแกรมระบบไฟฟา (หนา 19) การอานไดอะแกรมไฟฟา เชน ถามวาสายไฟใชขนาดเทาไร
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ถามสัญลักษณของ CW ความหมาย
- ทอโสโครก
- มาตรฐานของวิศวกรรมเครื่องกล
- สัญลักษณของหมอแปลงไฟฟา
- สัญลักษณของ เซอรกิเบรกเกอร หรือ ฟวส
- สัญลักษณทางไฟฟา คืออะไร ตอบ หมอแปลง
- พัดลมระบายอากาศ
- ระบบทอภายในอาคารทอใดไมไช ตอบ ระบบทออากาศ
- อุปกรณตรวจจับที่กาํ หนดคาความเปลื่ยนแปลงของอุณหภูมิคือ ตอบ ตรวจจับความรอน
- หมอแปลงทีท่ ําหนาที่ลดปริมาณกระแสไฟฟา คือ ตอบ หมอแปลงกระแส

หนวยที่ 10 ไฟฟาและวงจรไฟฟา
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ทฤษฎีไฟฟาเบื้องตน(หนา 1) ระบบจายไฟฟา มีระบบใดบาง ขอสอบเคยถามเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟา
- คํานิยาม ทางไฟฟาตาง ๆ (หนา 2) เชน ประจุไฟฟา ไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ
- หนวยวัดทางไฟฟา (หนา 3)
- อุปกรณไฟฟาพื้นฐานและวงจรไฟฟาเบื้องตน (หนา 4)
- สายไฟฟาและอุปกรณปองกันระบบไฟฟา(หนา 5 ) ดูคํานิยามตาง ๆ
- มอเตอรไฟฟา และอุปกรณ ปองกันมอเตอร (หนา 11) ขอสอบอาจจะถามอุปกรณใดไมเปนอุปกรณปองกันมอเตอร
ไฟฟา
- การตอลงดิน (หนา 14) ความหมาย ความสําคัญสวนประกอบ
- ระบบปองกันฟาผา (หนา 15) การปอง กัน วิธีการตอ อุปกรณปองกัน องศาการปองกันฟาผา
- ดูแบบประเมิน และกิจกรรมทายบท นํามาออกสอบหลายขอ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- สายไฟฟาชนิดใดใชกับแรงดันสูง
- ขอใดผิด ตอบ ฟวสเมื่อใชงานแลวแลวสามารถนํากลับมาใชใหม
- อุปกรณใดทีไ่ มไดเปนอุปกรณควบคุมมอเตอร
- การตอฝากมี แบบใด ตอบ มี 2 ประเภท ตอฝากที่ประธานไฟฟา และ บริภัณฑไฟฟา

- ดูเรื่อง ลอฟา และตัวนําลงดิน
- รูปสัญลักษณใดผิด จะมีภาพ สัญลักษณอุปกรณไฟฟามาใหเลือก

หนวยที่ 11 ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ความหมาย ขอบเขต นิยาม (หนา 1-4) เชนตัวแปรนําเขา ตัวแปรออก ตัวแปรควบคุม ออโตเมชั่น ไซเลนเดอร
- กระบวนการควบคุมทางอุตสาหกรรม(หนา 4) สัญลักษณ เสนตางๆ แสดงลักษณะสัญญาณ เชน สัญญาณลม
สัญญาณทางไฟฟา
- สัญลักษณ อุปกรณควบคุมตางๆ (หนา 5) เคยนํามาออกสอบเชน ปลั๊กวาลว บอรนวาลว
- อุปกรณควบคุมในทางวิศวกรรม (หนา 6) มีอะไรบาง ความหมาย
- อุปกรณไฟฟา ที่ชในการควบคุม (หนา 8)
- ระบบควบคุมเทคนิคทางนิวเมติกส ( ลม) ( หนา 10 ) นิยามความหมาย อุปกรณตาง ๆ
- ระบบควบคุมทางวิศวกรรมชั้นสูง (หนา 15) ระบบ PLC ระบบ DCS ดู การทํางาน อุปกรณ สวนประกอบ
ประกอบดวยอะไรบาง
- ดูกิจกรรมและแบบประเมิน ประกอบ อาจนํามาออกสอบบาง
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- สัญลักษณเสนสัญญาณ
- ความหมายของระบบนิวเมติกส
- ขอใดเปนอุปกรณระบบนิวสเมติกส
- พีแอลซีประกอบดวยอะไรบาง ตอบ มี 5 สวนคือ 1. หนวยประมวลผลกลาง 2. หนวยความจํา 3. หนวยรับสัญญาณ
อินพุต 4. หนวยสงสัญญาณเอาตพุต 5. หนวยจายกําลังไฟฟา
- ระบบ DCS

หนวยที่ 12 หนวยผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- ความหมายและขอบเขต นิยามของวิศวกรรมเคมี (หนา 1-4) เชน กระบวนการผลิต สารตั้งตน ระบบ ปจจัยที่มีผลกระทบ
- ประเภทของปฏิกิริยาเคมี (หนา 4)
- จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาแบบกวนผสม (หนา 5) มีชนิดใดบาง หลักการทํางาน ขอสอบเคยออกเรื่องปฏิกิริยาเคมีแบบทอ
ไหล
- กระบวนการผลิตและระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม (หนา 7)
- สถานะกระบวนการ ของปฏิกิริยาตางๆ กาซ ของแข็ง ของเหลว

- ดูกจิ กรรมทายบท และแบบประเมินประกอบ ขอสอบ คลายกัน
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- วิศวกรรมเคมี คือ เปนการศึกษาการออกแบบ การควบคุมการทํางานของกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมที่เนน
การ
- เลือกกระบวนการปฏิกิริยาเคมี เลือกเงื่อนไขการผลิต การควบคุมการปฏิบัติการที่เหมาะสม
- สารตั้งตน หมายถึงสารหรือสารเคมีที่นํามาใชเปนทรัพยากรตั้งตนในการทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อทําเปนผลิตภัณฑ หรือ
สินคา
- เครื่องปฏิกิริยาเคมีแบบทอไหล มีการตอแบบไดกี่ทอ ตอบ เปนเครื่องปฏิกิริยาเคมีทมี่ ีโครงสรางคลายกับเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนระบบทอ ที่มีการไหลในทอไหลขนานกันหลายทอ
- กระบวนการดูดซับ คือ

หนวยที่ 13 พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- นิยามเกี่ยวกับการเลือทําเลที่ตั้ง วางผังโรงงาน (หนา 1)
- การเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปจจัยการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน (หนา 3)
- การวางผังโรงงานและแผนภูมิการไหลของวัสดุ (หนา 6) การวางผังโรงงาน มี4 ชนิด เปนลักษณะอยางไร
- แผนถูมิการไหลของวัสดุ (หนา 9 ) ดู วิธกี ารเขียน สัญลักษณ ขอสอบ เคยนําสัญลักษณมาถาม เชน รูปสี่เหลี่ยม
หมายถึงอะไร ( ขั้นตอนการตรวจสอบ)
- รูปแบบการไหลของวัสดุ (หนา 10 ) มีรูปแบบใดบาง ลักษณะเดนอยางไร ขอสอบเคยกําหนดรูปแบบโรงงานมาให
แลวใหเราเลือกวาควรวางรูปแบบการไหลแบบใด เชน กระบวนการผลิตที่มีความยาวมาก อาคารโรงงานมีทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส วัสดุและสินคาเขาออกอยูจดุ เดียวกัน ควรกําหนดรูปแบบใด (การไหลแบบวงกลม)
- การวางแผนและการควบคุมการผลิต (หนา 12) เชน การพยากรณการผลิต ระยะเวลา ไตรมาส
- วัสดุคงคลัง (หนา 15) ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบวัสดุคงคลัง ตางๆ
- การควบคุม การผลิต (หนา 19 ) แผนภูมิการไหล สัญลักษณ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน ประกอบดวย ดูในสรุป
- สัญสักษณสี่เหลี่ยมของแผนการทํางานคือ ตอบ กระบวนการตรวจสอบผลผลิต
- กําหนดรูปแบบโรงงาน ลักษณะการผลิต แลวใหเราเลือก รูปแบบการไหลของวัสดุ
- การพยากรณ การผลิต
- วัสดุคงคลัง

หนวยที่ 14 อันตรายจากขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- การบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(หนา 1) รูปแบบการผลิต แผนถูมิการผลิต สัญลักษณ

- ประเภทของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (หนา 3)
- ปจจัยและขั้นตอนในการออกแบบ อุตสาหกรรม (หนา 4)
- อันตรายตอสุขภาพในอุตสาหกรรม (หนา 7)
- สิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก (หนา 8)
- สิ่งที่ทําใหเกิดอันตรายในอุตสาหกรรมเยิ้อกระดาษ (หนา 11)
- อันตรายในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส (หนา 14)
- ดูกิจกรรมทายหนวย และแบบประเมิน ขอสอบนํามาออกหลายขอ
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- อันตรายในขบวนการหลอมเหล็กขอใดไมเกีย่ วของ ตอบ ความกดดันบรรยากาศ
- การเตรียมเยื้อกระดาษมีกี่วิธี ตอบ 2 วิธี ทางเคมี กับเครื่องจักร
- ขบวนการตัดแผนเวเฟอร อันตรายคือ ตอบ ฝุนที่อยูในรูปของตะกอนเปยกคือสารหนู

หนวยที่ 15 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
แนวทางของคําถามขอสอบ เนื้อหาที่ควรจะดู ของหนวยนี้
- พื้นฐานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (หนา 1 ) ความหมาย ประสิทธิภาพเชิงกายภาพ ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร
- ระบบเศรษฐกิจและรายไดประชาชาติ (หนา 2) อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของสินคา
- ความหมายและชนิดของตนทุน (หนา 4)
- การวิเคราะหจดุ คุมทุน (หนา 9)
- กระแสเงินสด (หนา 12)
- การเสื่อมราคา (หนา 18)
- หนวยนี้อาจจะมีคํานวณมาก แตใหดูแคผานๆ ครับ ขอสอบจะเนน ความหมาย ความเขาใจมากกวา ไมเนนคนนวณ
มากมาย ครับ
- ดูแบบประเมิน กิจกรรมทายหนวยประกอบ ขอสอบ จะคลายกัน
คําถามที่เคยออกสอบในหนวยนี้
- ความหมายของศรษฐศาสตร คือ
- ประสิทธิภาพทางกายภาพประกอบดวย ตอบ input output
- ตนทุนทางเศรฐศาสตรประกอบดวยอะไรบาง
- เงินหมายถึง ตอบ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
- เรื่องการเสื่อมราคา
สิ่งที่ผมจะติวให ผมไดบันทึกลงใน บทความนี้แลวครับ ถาเพื่อนๆ อานแลวปฏิบัติตามที่ระบุเนื้อหาที่ผานมา ผมเชื่อวาทํา
ขอสอบไดแนนอน ถาเขาใจ ในเนื้อหาก็ไมจําเปนที่ตองมาติวกับผมก็ได หวังวาบทความนี้คงจะมีประโยชนกับทาน ผูอาน
บางไมมากก็นอ ยครับ
ขอใหโชคดีในการสอบทุกทาน
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