ตัวอย่างข้อสอบข้อสอบปลายภาควิชา 1309 101 Engineering Drawing
แผนภาพสรุปเนื้อหาวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ต่อไปนี้ ใช้ประกอบคําถาม ข้อ 1 ถึงข้อ 3

1 (2) คือข้อใด
ก. การฉายภาพแบบขนาน (Parallel projection) ข. ภาพวัตถุ (Pictorial)
ค. ทัศนียภาพ
ง. ภาพฉายแบบ Isometric
2 Oblique และ (3) อาจเรียกรวมกันว่า
ก. Pictorial
ข. Orthographic
ค. Development
ง. Axonometric
3 (4) และ (5) คือข้อใด
ก. Isometric และ Tri-metric
ข. Di-metric แบะ Tri-metric
ค. Axonometric และ Multi view
ง. Isometric และ Axonometric
4 ในยุคหนึ่งนิยม เขียน หรือ Plot แบบ ลงบนกระดาษไข เพราะเหตุผลใด
ก. กระดาษไขมีราคาถูก และน้ําหนักเบา
ข. กระดาษไขกันน้ํา และความชื้นได้ดี
ค. แก้ไขได้ยากกว่ากระดาษธรรมดา
ง. สามารถถ่ายสําเนาพิมพ์เขียว (Blue Print) ได้
5 หากกระดาษ A-4 มีขนาด 210x297 มิลลิเมตร กระดาษขนาด A-1 จะกว้าง และยาว กี่มิลลิเมตร
ก. 105x149
ข. 297x420
ค. 420x594
ง. 594x841
6 ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับ “Drafting”
ก. Designing
ข. Drawing
ค. Drowing
ง. Documenting
7 การตั้งกระดาษ ก่อนติดเทปกาวที่มุม (1) และ (2) ต้องทําอย่างไร

ก. T-slide ลากไล่อากาศ และปรับกระดาษให้เรียบจาก (1) และ (2) ไปยัง (3) และ (4)
ข. ไม้สามเหลี่ยมตั้งบน T-slide และขอบกระดาษ หรือเส้นกรอบรูป ปรับกระดาษได้ฉากก่อนติดเทปที่ (1) และ (2)
ค. ลาก T-Slide ไล่อากาศ และปรับกระดาษให้เรียบจาก (3) ไปยัง (4)
ง. ลาก T-Slide ไล่อากาศ และปรับกระดาษให้เรียบจาก (3) และ (4) ไปยัง (1) และ (2)
8 ข้อใดคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ เขียนแบบ และการจัดการ
ก. CAD, CAI, CAL, CON
ข. CAD.CAM, CADD, CADD
ค. CAD, CAT-COM
ง. CAD, CAL, CAT, COL
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9

10
11
12
13

14
15
16
17

วัตถุในรูปหนักประมาณกี่ตัน หากมิติที่แสดงเป็นเมตร และหน่วยน้ําหนักวัสดุ 7.85 ตันต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 56.0 ตัน
ข. 18.6 ตัน
ค. 25.2 ตัน
ง. 37.5 ตัน
เหตุใดจึงจําต้องกําหนดมาตราส่วน
ก. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขียนแบบสากล
ข. ให้ภาพมีขนาดเหมาะสมกับขนาดกระดาษ และอ่านง่าย
ค. เพื่อแปลงระยะให้เป็นหน่วยเมตริก (Metric)
ง. เพื่อสามารถคํานวณความยาว หรือปริมาตรได้
หากกําหนดมาตราส่วน 1: 75 และระยะที่แสดงในแบบมีหน่วยเป็นเมตร จะต้องลากเส้นตรงในแบบยาวเท่าใด เพื่อแทน
ระยะจริง 3 เมตร
ก. 6 เซนติเมตร
ข. 4.5 เซนติเมตร
ค. 4 เซนติเมตร
ง. 7.5 เซนติเมตร
ดินสอชนิดใดต่อไปนี้ มีไส้ “แข็งที่สุด”
ก. 2H
ข. HB
ค. 2B
ง. 4H
รูปต่อไปนี้ใช้ประกอบคําถามข้อ 17 และ 18

เส้นในรูปใด ใช้เป็นเส้นขอบของวัตถุที่ถูกบัง (Hidden) และ ใช้อ้างอิงบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ก. (1) และ (2)
ข. (1) และ (3)
ค. (2) และ (3)
ง. (1) และ (4)
เส้นเนื้อวัตถุในรูปตัด เป็นเส้นแบบใด ทํามุมกับแนวราบกี่องศา
ก. 1 – 60o
ข. 1 – 45o
ค. 2 – 60o
ง. 2 – 45o
หากเขียนแบบโดยใช้ดินสอ HB เขียนเส้นจริง ควรใช้ดินสอเบอร์ใดเขียนเส้นบอกระยะ เส้นขอบวัตถุที่ถูกบัง และเส้น
แสดงเนื้อวัตถุในรูปตัด
ก. HB
ข. 2H
ค. B
ง. H
หากใช้ดินสอ HB เขียนเส้นจริง ควรใช้ดินสอเบอร์ใดเขียนเส้นร่าง (Guide line)
ก. 2B
ข. 2H
ค. HB
ง. 4H
ข้อใดคือการตัดกันของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ถูกต้อง
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ก.
ข.
ค.
ง.
18 ข้อใดคือประโยชน์ของวงเวียน ที่มีปลายเป็นเหล็กแหลมทั้งสองขา (Divider)
ก. ใช้เขียนวงกลมบนแผ่นโลหะ
ข. ใช้ตรวจสอบความยาว กําหนดตําแหน่ง หรือแบ่งระยะ
ค. ใช้แทนฉากสามเหลี่ยม (Triangle)
ค. ใช้แบ่งมุม
19 ข้อใดบอกมิติ ตามหลักสากล

20
21
22
23

24
25
26

27
28

29

ข.
ค.
ง.
ก.
เหตุใดจึงต้องหมุนปลายดินสอขณะลากเส้น
ก. เพื่อให้แบบเข้าใจยาก
ข. เพื่อลดรักษาความสะอาด
ค. ให้ปลายดินสอแหลมคมเสมอ
ง. ป้องกันมิให้กระดาษมีรอยกด
กระดูกงู (CURVE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทําอะไร
ก. วัดระยะ
ข. เขียนรูปหลายเหลี่ยม
ค. เขียนวงรี
ง. ช่วยเขียนส่วนโค้ง
ข้อใดไม่ใช่ Stroke เส้นที่ดี
ก. ลากต่อเนื่องด้วยความเร็วปกติ
ข. น้ําหนักทุกสม่ําเสมอ
ค. ยกปลายดินสอบ่อย ๆ
ง. หมุนปลายดินสอช้า ๆ ระหว่างลากเพื่อรักษาน้ําหนักเส้น
ข้อใดมิใช่หลักการเขียนวงกลม ด้วย Free Hand Sketch
ก. ควรใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง และเส้นตามแนวขอบวงกลม เป็นเส้นร่างช่วยกําหนดขนาดวงกลม
ข. อาจกําหนดเส้นร่างโดยใช้ตําแหน่งอื่น ๆ บนส่วนโค้งของวงกลม เช่น โดยการแบ่งมุม
ค. เมื่อได้จุดอ้างอิงแล้ว ควรลากส่วนโค้งวงกลมอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วปกติ และน้ําหนักเส้นสม่ําเสมอ
ง. ใช้กระดูกงู หรือ Plate ที่มีส่วนโค้งช่วยลากเส้นโค้งแทนการใช้วงเวียน
ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียน Freehand Sketch ที่ดี
ก. ดินสอแหลมคม น้ําหนักเส้นหนาสม่ําเสมอ
ข. ไม่คํานึงถึงสัดส่วน ไม่ใช้เส้นร่างช่วย
ค. ลากเส้นด้วยความเร็วปกติ
ง. เส้นตรง หรือโค้งใกล้เคียงกับใช้เครื่องมือเขียนแบบ
ตัวอักษรใดอยู่กลุ่มเดียวกัน
ก. I L T H E FJ
ข. A M N K L Z
ค. B S P R
ง. C G O Q
ข้อใด ไม่ใช่ หลักการเขียน Lettering
ก. ต้องตีช่อง หรือตาราง (Grid) ก่อนแล้วเขียนตัวหนังสือหรือตัวเลขบรรจุลงในช่อง หรือตารางนั้นเสมอ
ข. เส้นดิ่งลากจากบนลงล่าง
ค. เส้นราบให้ลากจากซ้ายไปขวา (อาจอนุโลมเฉพาะผู้ถนัดมือซ้าย)
ง. แต่ละตัวอักษร ต้องมี สาม Stroke เสมอ
การเขียน ตัว “เอส” แบบพิมพ์ใหญ่ (Capital lettering of “S”) มีกี่ Stroke และ Stroke สุดท้ายลากอย่างไร
ก. 3 - โค้งหงายจากบนซ้ายลงล่างขวา
ข. 4 - โค้งคว่ํา จากบนซ้ายลงล่างขวา
ค. 4 - โค้งหงายจากบนซ้ายลงล่างขวา
ง. 3 - โค้งคว่ําจากบนซ้ายลงล่างขวา
ข้อใดไม่ถูกต้องสําหรับการเขียน Lettering แบบ Italic (ตัวเอียง)
ก. เส้นราบจะยังคงเป็นเส้นราบเสมอ
ข. ตัวอักษร หรือตัวเลขเอียง 15 องศากับแนวดิง่
ค. ความยาวเส้นในตัวอักษร และตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คล้ายภาพ Oblique
ง. ตัวอักษร หรือตัวเลข ต้องเอียงจากด้านหน้าไปด้านหลัง (บนขวา ไปล่างซ้าย)
Lettering คําว่า Engineering ตัว E เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอื่น ๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก ควรจะสูงกี่มิลลิเมตร
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ก. 10 และ 5

ข. 9 และ 5

ค. 9 และ 6

ง. 12 และ 7

30

มุม X มีค่ากี่องศา
ก. 15
ข. 25
31 รูปใดเป็นสัญลักษณ์ของภาพฉายมุมที่ 1

ค. 22.5

ง. 30

ก.
ข.
ค.
32 รูปใดแสดงภาพฉายที่ถูกต้องของวัตถุดังต่อไปนี้จากมุมมองที่กําหนดให้

33
34
35
36

ง.

ข.
ค.
ง .
ก.
หลักการเขียนภาพ Oblique แบบ Cavalier ต่างกับ แบบ Cabinet อย่างไร
ก. มุมในการเอียงของภาพ ต่างกัน
ข. ตําแหน่งการวางภาพ ต่างกัน
ค. ด้านลึกของภาพ (ระยะจริงหรือครึ่งหนึ่งของระยะจริง) ง. มาตราส่วนของทุกด้านในรูป ต่างกัน
ภาพ Axonometric แบบ Di-metric มีลักษณะเด่นอย่างไร
ก. มีมุมเอียงกับเส้นระดับ 15 องศา
ข. สามารถเห็นวัตถุได้สาม มุมมอง
ค. แกนภาพมีสองมุมเท่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ
ภาพ Axonometric แบบ Tri-metric มีลักษณะเด่นอย่างไร
ก. ทํามุมเอียงกับเส้นราบ (เส้นระดับ) 15 และ 45 องศา ข. เห็นวัตถุได้สอง มุมมอง
ค. แกนภาพทั้งสามมุมเท่ากัน
ง. ถูกทุกข้อ
เหตุใดจึงต้องเขียนแผ่นคลี่ของวัตถุโดยการ Projection แบบ ใช้ส่วนโค้ง (Arch)

ก. ฐานของวัตถุโค้ง
ข. มีจุดยอดร่วมกันและสันขอบปิรามิดในรูปด้านหน้าไม่ใช่ความสูงจริง
ค.เพราะฐานทั้งสี่ด้านของปิรามิดยาวเท่ากันสามารถใช้ วงเวียน หรือ Diveder ได้สะดวก
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ง. เพราะปิรามิดมิได้ถูกตัดยอด ทําให้ความสูงไม่เปลี่ยนแปลง
37 แผ่นคลี่ของกล่องกระดาษรูปลูกบาศก์ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ตะเข็บ และชายเหน็บทุกด้านกว้าง 5 เซนติเมตร ที่
ปลายทั้งสองของตะเข็บและชายเหน็บปาดมุม 1:1 กล่องหนึ่งใบ ใช้กระดาษประมาณกี่ตารางเมตร

ก. 1.66
ข. 1.85
38 รูปตัด (Section) ตามแนว A-A เป็นรูปตัดแบบใด

39

40
41
42
43

ค. 1.58

ง. 1.74

ก. Half Section
ข. Full Section
ค. Align Section ง. Off-set Section
รูปตัดแบบ Removed section เหมือน หรือแตกต่างจาก Full section อย่างไร
ก. แตกต่างเพราะ Removed section จะแสดงเฉพาะระนาบที่ถูกตัด (ไม่แสดงรายละเอียดอื่น ๆ)
ข. เหมือนกัน
ค. แตกต่างเพราะ Full section จะเขียนเป็น Orthographic แบบ Multi-view เท่านั้น
ง. เหมือนกันเพราะ Removed section จะเขียน เป็น Pitorial แบบ Isometric หรือ Oblique เสมอ
ปกติเพื่อความสะดวก ในการเขียนแบบ Thread & Fastener จะกําหนดให้ Tap Drill Size เท่ากับข้อใด
ก. Major diameter
ข. Minor diameter
ค. Pitch
ง. Lead
หากสลักเกลียวขนาดระบุ (หน่วย Metric) ขนาด M10 มี Major diameter กี่มิลลิเมตร
ก. 10
ข. มากกว่า 10 เล็กน้อย ค. น้อยกว่า 10 เล็กน้อย
ง. 10 + 1
หากสลักเกลียวขนาดระบุ (หน่วย Metric) ขนาด M6 มี Major diameter 6 มิลลิเมตร Minor diameter 4.92
มิลลิเมตร และ Pitch 1 มิลลิเมตร จงคํานวณมุมของเกลียว (Thread angle) กําหนด tan-1 (0.50/0.54) = 42.8o
ข. 21.4o
ค. 85.6o
ง. 15.7o
ก. 42.8o
ข้อใดเป็นสลักเกลียวแบบเวียนขวา (Turn clock-wise)

ข.
ค.
ง.
ก.
44 หาก Lead = 1.5P สลักเกียวถูกขันลงไป สองรอบ ระยะเกลียวเคลื่อนที่ไปได้ในทางดิ่ง เท่ากับเท่าใด
ก. P
ข. 1.5P
ค. 3P
ง. 0.5P
45 ภาพต่อไปนี้ (:ซ้าย และขวา) คือวิธีเขียนสลักเกลียวแบบใด
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ก. Detailed-Simplified

ข. Simplified-Schematic ค. Schematic-Simplified ง. Detailes-Schematic

46 ระยะ หรือความยาวจริงที่ปรากฏบน Picture Plane หาได้จากข้อใด
ก. ฉายภาพจาก Vanishing point
ค. กําหนดจาก Ground Plane หรือ Ground Line
ค. ฉายภาพ รูปด้านหน้า หรือรูปด้านข้าง
ง. คํานวณจากมาตราส่วนเพราะทุกเส้นความยาวไม่จริง
47 หากขยับ Vanishing Point (VP) ทั้งสองจุด เข้าใกล้วัตถุ จะทําให้ทัศนียภาพ เป็นอย่างไร
ก. แคบลง
ข. ใหญ่ขึ้น
ค. สูงขึ้น
ง. ความสูงลดลง
48 ข้อใด มิใช่คุณลักษณะของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ก. มีปุ่มเครื่องมือ (Icon) หรือ Template หลากหลายให้เลือกใช้
ข. มี Interface ได้หลากหลาย อาทิ Monitor, Key board, Mouse, Printer, Plotter และ CNC
ค. เก็บ และเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว หมุนภาพดูได้หลายมุม ทําสําเนาได้ไม่จํากัด
ง. ผู้ใช้งาน ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์
49 ที่วงด้วยเส้นประ เรียกอะไร

ก. Tool bar with command icon)
ข. Library
ค. Template
ง. Example
50 ข้อใด ไม่ใช่โปรแกรม (Software) สําหรับเขียนแบบ ที่ผู้สอนแนะนําในชั้นเรียน
ก. Google Sketchup
ข. AutoCAD
ค. Micosoft Visio
ง. Mind Mapping
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