
535302/535313/540302 Materials Testing and Measurement 

 

Temperature 

1. ให้นักศึกษาอ่านค่าอุณหภูมิจากรูป Thermometer ดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกชนิดและสี ของ 

Thermometer ที่ใช้ในปฏิบัติการให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

   รูป ก           รูป ข  

2. จงอธิบายขั้นตอนการท าปฏิบัติการวัดอุณหภูมิ (อธิบายทั้ง 2 ตอน *เน้นการเรียงล าดับขั้นตอนให้

ถูกต้อง) 

3. ก าหนดให้ อุณหภูมิที่จุดอ้างอิง (𝑇𝑟𝑒𝑓 ) มีค่า 20๐C ความต่างศักย์ตกคร่อมวงจร (𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 ) มีค่า 

0.38 mV ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคมีค่า 40 𝜇𝑉 ℃⁄    และอุณหภูมิของปรอทมีค่า 27๐C  

จงหาค่า 1. อุณหภูมิ ณ จุดที่วัด ของ Thermocouple 

          2. หาค่า % error ของปรอทเทียบกับ Thermocouple 

4. อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ ในปฏิบัติการมีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างอุปกรณ์แต่ละประเภท 

(ตอบค าถามให้ครบถ้วน) 

5. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple ที่ใช้ในปฏิบัติการเป็น Type ใด และเป็นโลหะชนิดใด 

พร้อมทั้งระบุขั้วของโลหะ (ตอบค าถามให้ครบถ้วน) 

6. วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการการวัดอุณหภูมิคืออะไร (3 ข้อในแลปชีท) 

7. เหตุใดต้องมีการแบ่งประเภทของ Thermocouple (ตอบค าถามให้ครบถ้วน) 

8. Seebeck coefficient (α) มีความหมายว่าอย่างไร  

9. Time response of Thermocouple คือ  

 



 

10. จากรูปจงอธิบายความหมายของ  𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒  และ 𝑇𝑟𝑒𝑓 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 



Pressure  
1. ความดัน (Pressure) คืออะไร พร้อมระบุหน่วย 

2. จากภาพด้านล่างจุดA และจุดB คืออะไร 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการวัดความดันคืออะไร (3 ข้อในแลปชีท)  

4. จากหน่วยความดัน 1 bar จงแปลงหน่วยความดันให้อยู่ในหน่วยความดัน 5 หน่วยความดัน ดังนี้ 

   mmHg , kPa , kg/cm² , lb/in² และ Psi  

5. เครื่องมือวัดความดันที่ใช้ในปฏิบัติการนี้คืออะไร ใช้เพ่ือสอบเทียบอุปกรณ์ใด 

6. อธิบายหลักการของ Hydrostatic 

7. เครื่องมือวัดความดันอาศัยหลักการใดบ้างในการวัด พร้อมยกตัวอย่างเครื่องมือวัดความดันมาอย่างน้อย   

หลักการละ 2 เครื่อง 

8. หากความดันเกจที่อ่านค่าได้มีค่าเท่ากับ 2 บาร์ และความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 4 บาร์ ความดัน 

สัมบรูณ์จะมีค่าเท่าใด (กรณีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ และ กรณีความดันต่ ากว่า 

ความดันบรรยากาศ) 

9. จงอธิบายขั้นตอนการท าปฏิบัติการวัดความดัน (*เน้นการเรียงล าดับขั้นตอนให้ถูกต้อง) 

10. จากรูปจงอ่านค่าความดันในหน่วย bar ของ Pressure gauge  

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 

A 
ความดันบรรยากาศ 

กรณีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ 

B 



Torsion  

1. ในการทดสอบแรงบิดจะใช้ชิ้นทดสอบท่ีมีหน้าตัดรูปอะไร เพราะอะไร 

2. วัสดุที่ได้รับแรงบิดจะเกิดความเค้น (Stress) แบบใดข้ึนในวัสดุ 

3. ชิ้นงานที่ได้รับแรงบิดจนกระทั่งแตกหักเสียหาย ถ้าหลังการแตกหัก หน้าตัดของชิ้นงานตรง แสดงว่า

ชิ้นงานนี้เป็นวัสดุเปราะหรือวัสดุเหนียว 

4. ชิ้นงานที่ได้รับแรงบิดจนกระทั่งแตกหักเสียหาย ถ้าหลังการแตกหัก หน้าตัดของชิ้นงานเฉียง แสดง

ว่าชิ้นงานนี้เป็นวัสดุเปราะหรือวัสดุเหนียว 

5. สามารถค านวณหาค่าความเค้นเฉือน (Shear stress) ได้จากสมการใด (ให้อธิบายความหมายของตัว

แปรทุกตัวด้วย) 

6. ถ้าชิ้นทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.98 mm ถูกกระท าด้วยแรงบิดขนาด 1.87 N.m จง

ค านวณหาค่าความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น (ในหน่วย MPa)  

7. สามารถค านวณหาค่าความเครียดเฉือน (Shear strain) ได้จากสมการใด (ให้อธิบายความหมายของ

ตัวแปรทุกตัวด้วย) 

8. จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับมุมบิดพร้อมทั้งอธิบายความหมายของตัวแปรทุกตัว 

9. จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับมุมบิด  จงค านวณหาค่า Shear modulus เมื่อก าหนดให้

ค่า L= 0.11764 m และค่า J= 3.34x10-10 m4 

 

 

 

 

 

 

 

10. ถ้าชิ้นทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 7.85 mm จงค านวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงมุม 

(Polar moment of inertia) ของวัสดุชิ้นนี้ในหน่วย m4 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 
 
 



Fatigue 

1. ในปฏิบัติการทดสอบความล้าให้โหลดประเภทใด และโหลดประเภทนั้นรับแรงอะไรบ้าง 

2. ค่า Stress ratio คือค่าอะไร ค านวณได้จากสมการใด 

3. โหลดประเภท Fully Reversed มีค่า Stress ratio เท่ากับเท่าใด  

4. อายุการล้าคืออะไร สามารถแสดงได้โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าอะไรกับค่าอะไร 

5. ถ้าท าการวัดชิ้นทดสอบแล้วได้ค่าความยาวส่วนที่ต้องรับแรงเท่ากับ 116.46 mm และมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางส่วนที่รับแรงเท่ากับ 7.94 mm หากชิ้นส่วนนี้ต้องรับแรงกระท า 85 N จงค านวณหาค่า

ความเค้นที่เกิดข้ึนกับวัสดุชิ้นนี้ (ตอบในหน่วย MPa) 

6. ความเค้นสูงสุดในแต่ละแรงกระท า สามารถค านวณได้จากสมการใด (อธิบายความหมายของตัวแปร

ทุกตัวด้วย) 

7. จงบอกความแตกต่างระหว่าง S-N Curve ของวัสดุกลุ่มเหล็กกล้ากับวัสดุกลุ่มอะลูมิเนียม 

8.         σ =  663.82𝑁−0.143  สมการที่ 1 

จากสมการที่ 1 จงเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรง 

9. จากกราฟด้านล่าง สมการPowerที่ได้ บอกค่าอะไรบ้าง และเมื่อน ามาเขียนเป็นรูปของสมการ 

บาสควินจะเขียนได้ในรูปใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จากสมการบาสควิน σ =  663.82𝑁−0.143  

ถ้าก าหนดให้ความเค้น(σ) = 196.18 MPa  จงค านวณหาจ านวนรอบเสียหาย(N) ที่เกิดขึ้น 

 
 
หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น  



Creep Test 

1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบการคืบคืออะไร เพราะอะไรจึงต้องใช้วัสดุชนิดนี้ 

2. วัสดุ A มีจุดเดือด 500 องศาเซลเซียส จะสามารถเกิดการคืบที่อุณหภูมิที่เท่าไร 

3.  จงวาดกราฟเพ่ือหาช่วง Secondary Creep 

 

 

 

 

 

4. การคืบ (creep) คือ 

5. Creep rate หาได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้ด้วยวิธีใด 

6. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ตอบมาอย่างน้อย 3 ชิ้น 

7. พฤติกรรมการคืบของวัสดุเป็นพฤติกรรมที่ขึ้นกับตัวแปรใด 

8. จากกราฟการคืบจงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในขั้นที่ I , II , III 

 

 

 

 

 

 

 

9. วัสดุจะเกิดการคืบได้ที่อุณหภูมิประมาณเท่าใด 

10. ในการออกแบบงานทางวิศวกรรมส าหรับวัสดุที่จะต้องมีการรับภาระการคืบนั้น ควรมีการออกแบบให้อยู่

ในช่วงใดของพฤติกรรมการคืบ เพราะอะไร 

 

 
 
 
หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 



Tensile test 

1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบแรงดึง มีจ านวนกี่ชิ้น อะไรบ้าง 

2. จงอธิบาย ค่า Fracture strain (𝜀𝑓) 

3. จงอธิบาย ค่า Ultimate tensile strength (𝜎𝑢) 

4. จงอธิบาย ค่า Yield stregth (𝜎𝑦) 

5. จงอธิบาย ค่า Fracture strength (𝜎𝑓 ) 

6. จงหาค่า 𝜎𝑢 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑓 , 𝜀𝑓    จากกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

7. จงหาค่าความเค้นทางวิศวกรรมในหน่วย SI ของแท่งโลหะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 เซนติเมตร  

รับน้ าหนัก 1,300 กิโลกรัม (แสดงวิธีการค านวณ) 

8. แท่งอะลูมิเนียมกว้าง 0.05 นิ้ว หนา 0.04 นิ้ว และยาว 8 นิ้ว โดยมีความยาวเกจ 2 นิ้ว ภายหลังการ

ทดสอบแรงดึงพบว่าความยาวเกจมีค่า 2.65 นิ้ว จงค านวณหาความเครียดและค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

(Elongation) (แสดงวิธีการค านวณ) 

9. จงบอกความแตกต่างของ Elastic Deformation และ Plastic Deformation 

10. เมื่อโลหะถูกกระท าด้วยแรงดึงและเกิดการแตกหักแบบเหนียว จะมีร่องรอยการแตกหักมีลักษณะเป็นแบบ

ใด 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 



Strain Gage 

1. อธิบายความหมายของ Strain และสมการหาค่า Strain 

2. Strain gage คืออะไร อธิบายมาพอสังเขป 

3. การเปลี่ยนแปลงความต้านทานทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง 

4. ลักษณะของ Strain gage (วิธีติดตั้ง,ส่วนประกอบ) อธิบายมาพอสังเขป 

5. การติดตั้ง Strain gage แบบใช้โหลดทั้ง 3 ชนิดมีอะไรบ้าง 

6. ในปฏิบัติการ load แบบ Bending มีการติดแบบใดบ้าง (ตัวอย่างติดแบบ 1 ตัว เรียกว่า ?)  

7. อธิบายหลักการการช่วยลดสัญญาณรบกวน ของการต่อวงจรแบบ Half Bridge ใช้ Strain gage 2 ตัว 

8. จงเขียนสูตรการค านวณ Stress ส าหรับ Cantilever Beam พร้อมทั้งการหาสมการของแต่ล่ะตัว  

(ตัวอย่าง M หาจากสมการใด) 

9. จงหาค่า Stress โดยก าหนดให้ N=1 kg ,L=100 mm ,b=40 mm ,h=10 mm 

10. จงค านวณหาค่า Strain ทฤษฎีโดยก าหนดให้ Stress เท่ากับ 180 MPa และใช้ค่า Young’ Modulus 

ของอลูมิเนียมจากการทดลอง 

 

***ค าตอบจากวิดีโอของปฏิบัติการ Strain Measurement เท่านั้น!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 



Density 

1.ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความหนาแน่น (Density) 

2.ความหนาแน่นแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง  

3.ความหนาแน่นชนิดใดที่ใช้ในปฏิบัติการ Density Measurement พร้อมทั้งอธิบายความหนาแน่นชนิดนั้น 

4.อธิบายความหมายของ Specific Gravity/Relative Density และสูตรในการค านวณ 

5.การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของสารแบ่งเป็นกี่วิธี อะไรบ้าง  

6.การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของสารที่เป็นของเหลวใช้วิธีใดได้บ้าง  

7.การหามวลของสาร ในกรณีที่เป็นของแข็งและของเหลวท าได้โดยวิธีใด 

8.การหาปริมาตรของสาร ในกรณีท่ีเป็นของแข็งและของเหลวท าได้โดยวิธีใด 

9.การหาปริมาตรของสาร ในกรณีท่ีเป็นของเหลวไม่คงที่ท าได้โดยวิธีใด อธิบายวิธีการนั้น 

10.จงหาความหนาแน่น โดยก าหนดให้มวลเท่ากับ 20 g และปริมาตรเท่ากับ 10−3 𝑚3 

 

***ค าตอบจากวิดีโอของปฏิบัติการ Density Measurement เท่านั้น!!!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตัวเลขในโจทย์เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น 



 


