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ข้อตกลงในการเรียนการสอน 
(Study Agreements) 

 
1. การศึกษาด้วยตัวเองก่อนเรียนในห้อง 

1.1 การจัดตารางเรียน ให้นักศึกษาจัดตารางเรียนด้วยตนเอง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวันและเวลา
ที่นักศึกษามีเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละสองคร้ังๆ ละ 3 ชั่วโมง 

1.2 การฟังบรรยาย ก่อนเข้าฟังการบรรยายในห้องเรียนให้นักศึกษาอ่านเนื้อเรื่อง ที่จะต้องเรียนมาก่อน
โดยพยายามท าความเข้าใจในทฤษฎีก่อนแล้วจึงพิจารณาตัวอย่างที่มีอยู่ในเอกสาร ค าสอน พยายามท าตาม
ขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไป (อย่ารีบร้อนหรือร้อนรนจนเกินไป ) หากนักศึกษาไม่เข้าใจในขณะนั้นให้จดบันทึกไว้
เป็นข้อๆ เพื่อจะได้ถามอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนต่อไป 

1.3 การจดบันทึก  ให้นักศึกษาจดบันทึกหลักการหรือหัวข้อที่ส าคัญๆ ตามล าดับก่อนหลัง ก่อนที่จะดู
รายละเอียดเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป โดยพยายามดูตัวอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วน ดูเทคนิคการท าหรือแก้ปัญหาจากโจทย์
ในแต่ละข้อ เพื่อนักศึกษาจะได้วิธีการที่ตัวเองเข้าใจและท าได้ถูกต้องตามตัวอย่าง (พูดง่ายๆ ก็คือ นักศึกษาจะ
มีวิธีการท าเป็นของตัวเองได้) 

 

2. การเรียนในห้องเรียน 
2.1 วิธีการสอน  โดยวิธีการบรรยายและใช้เอกสารประกอบการสอน มีการฉายสไลด์งานโครงสร้างจริง

หรือใช้แผ่นภาพโปร่งแสง เป็นต้น ถ้าหากไม่เข้าใจให้ใช้วิธีการยกมือข้ึนถาม ? อย่างสุภาพและอย่างผู้อยากรู้
จริงๆ เท่านั้น  

2.2 การวัดผลเบื้องต้น  โดยวิธีการสังเกต การตรวจแบบฝึกหัด  การทดสอบย่อยตามจุดประสงค์ ในแต่
ละหน่วยการเรียนและงานที่มอบหมาย เช่น การบ้านในแต่ละหน่วยการเรียนให้นักศึกษาน าส่งตามก าหนดเวลา
อย่างสม่ าเสมอ 

2.3 เร่ืองระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัย  ให้นักศึกษายึดถือระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยโดย
เคร่งคัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคู่มือการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับปัจจุบัน  

2.4 ให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละเร่ือง แต่ละตอน พยายาม
บันทึกหัวข้อที่ส าคัญๆ และนักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและที่ส าคัญจะต้องไม่พูดหรือคุยสิ่ง
ไร้สาระในห้องเรียน  

2.5 ให้นักศึกษาเล็งเห็นประโยชน์และอนาคตของตนเอง มีสายตาที่กว้างยาวไกล  เช่น  การน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  การน าความรู้ไปใช้ในการท างาน การรับราชการ  การประกอบอาชีพอิสระ
หรือในบริษัทห้างร้านต่างๆ  เป็นต้น (จะมาบ่นเสียดายภายหลังไม่ได้นะจะบอกให้  "รู้อย่างนี้ตั้งใจเรียนตั้งแต่
ตอนนั้นก็จะดีกว่านี้" บังเอิญอาจารย์เคยได้ยินได้ฟังมา)  
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3. การท ากิจกรรมหลังการเรียนการสอน 
3.1 เมื่อนักศึกษาเรียนในแต่ละบทเสร็จแล้ว จะต้องท าแบบฝึกหัดทุกข้ออย่างสม่ าเสมอ เพื่อทบทวน

ล าดับขั้นการค านวณออกแบบและตรวจสอบค าตอบที่ถูกต้องจากอาจารย์ผู้สอนหรือในค าเฉลยแต่ละข้อ หาก
นักศึกษาท าได้ตามล าดับขั้นตอนและมีค าตอบถูกต้องเกินกว่า 80 % ขึ้นไปในแต่ละข้อแสดงว่านักศึกษามีความ
เข้าใจเพียงพอที่จะท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคได้ 

3.2 ในการท าโจทย์แต่ละข้อนั้นนักศึกษาควรจับเวลาและลองใช้เครื่องคิดเลขให้คล่องด้วยเช่น การกด
เครื่องคิดเลขหรือเคร่ืองค านวณด้วยมือซ้ายและเขียนค าตอบหรือผลลัพธ์ด้วยมือขวา (ส าหรับคนที่ถนัดมือซ้าย
นั้นให้กระท าตรงกันข้าม) เพราะในห้องสอบนั้น นักศึกษาจะต้องแข่งกับเวลาและต้องมีความแม่นย าด้วย  อนึ่ง
นักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย  จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน
การสอนวิชานี้ 

 
4. การเตรียมตัวก่อนสอบไล่ประจ าภาค 

4.1 นักศึกษาจะต้องน าบัตรประจ าตัว ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนและบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
เข้าห้องสอบด้วย เพื่อการตรวจสอบและผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง 

4.2 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขหรือเคร่ืองค านวณอื่น ๆ  ชนิดที่ไม่มีโปรแกรมเข้าห้องสอบได้ ถ้า
หากนักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ก็ให้ขออนุญาตอาจารย์ผู้คุมห้องสอบก่อน โดยอาจารย์ผู้คุมห้องสอบ
จะต้อง Reset เครื่องค านวณฯ นั้นๆ ก่อนเสมอ 

4.3 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ เช่น การทบทวนความรู้ สูตรการค านวณต่างๆ ตลอดจนการ
เตรียมปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดและอุปกรณ์ที่ส าคัญอื่นๆ (เครื่องคิดเลขให้ตรวจสอบเร่ืองถ่านหรือ
แบตเตอรี่ด้วยก็จะเป็นการดีและจะได้ไม่เสียโอกาสในการท าข้อสอบที่ดีด้วย) 

ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ใดจะปฏิบัติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ สติการควบคุมตนเองให้มี ระเบียบ
วินัยเพียงไร เทพยดาฟ้าดิน ที่ไหนก็ช่วยท่านไม่ได้นอกจากตัวของท่านเอง “อัตตาหิ อัตตโน  นาโถ :  ตนนั่น
แหละเป็นที่พึ่งแห่งตน”  และ “อัตตนา โจทย ตานัง  : จงเตือนตนด้วยตนเอง ” ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลาย    
จงควบคุมจิตใจตนเองให้ม่ันคงดุจดั่งหินผา ว่าจะต้องท ากิจนั้นให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่ยอมให้มารหรือ
ข้ออ้างอันใดมาท าลายให้ไถลหลุดออกจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นอันขาดและพึงระลึกไว้เสมอ
ว่า “ผู้ชนะตัวเองน้ันแล เป็นผู้ชนะโลก” 
คติในการเรียนทฤษฎี    “ตาดู  หูฟัง  มือจด  สมองคิดและรู้จักถาม”  
คติในการเรียนปฏิบัติ    “ตาดู  หูฟัง  มือจด  สมองคิด รู้จักถามและมีไหวพริบ”  
คติประจ าใจ             “สุขอื่นใด  ยิ่งกว่า ความสงบไม่มี ” 
คติประจ ากาย        “เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เป็นธรรมดาของสัตว์โลก ”  
พระพุทธองค์สอนให้เรา  “มองโลกในความเป็นจริง ความเป็นธรรมชาติ”  
                                   “ไม่เคยสอนให้เรามองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย” 
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ฉันสอนเธอ     “เมื่อความพอใจ  คือ  ความโลภ และ ความไม่พอใจ  คือ  ความโกรธ 
หากเราไม่มีสติ ให้รู้ว่าเราก าลังอยู่ใน   ความหลง” 

ครูกับศิษย ์      “ถึงสูงเยี่ยม เทียมฟ้า  อย่าดูถูก     
ครูเคย   ปลูกวิชา  มาแต่หลัง 
ศิษย์ไร้คร ู  อยู่ได้   ไม่จีรัง      
อย่าโอหัง   ลบหลู่   ครูอาจารย์ ”  

(จาก…ผนังอาคารอ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) 

ความกตัญญูกตเวที   
ความกตัญญู  รู้คุณ   เป็นของดี 

แต่อย่าลืม   กตเวที   ตอบแทนท่าน 
ทั้งพ่อแม ่   ปู่ย่า   คณาจารย์ 
พระคุณท่าน   สุดแสน  ทดแทนคุณ 
หม่ันแวะเวียน  ไต่ถาม   ความเป็นอยู่ 
อะไรขาด    จะได้ดู   รู้เกื้อหนุน 
ไม่ต้องรอ    ให้ท่านขอ  รีบเจือจุน 
เป็นผลบุญ   ส่งเสริม  เพิ่มบารมี 

(จากคุณพิสมัย  จันทวิมล) 
 
 

 

 
การทําบุญ 10 แบบ คือ ทานมัย สีลมัย และ ภาวนามัย 

การทําบุญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมี 10 แบบ หรือเรียกว่า “บุญกิริยาวัตถ”ุ มี ๑๐ ประการคือ 

๑. “ทานมัย” การทําบุญด้วยการให้เงิน ส่ิงของ ความรู้ และหรือ การให้อภัยทาน 

๒. “สีลมัย” การทําบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ 

๓. “ภาวนามัย” การทําบุญด้วยการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญสมาธิภาวนา 

๔. “อปจายนมัย” การประพฤติตนอ่อนน้อม 

๕. “เวยยาวัจจมัย” การช่วยเหลือ ขวนขวาย รับใช้ 

๖. “ปัตติทานมัย” การเฉล่ียความดีให้แก่ผู้อื่น เช่น การบอกบุญ 

๗. “ปัตตานุโมทนามัย” การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นทําความดีหรือการอนุโมทนา 

๘. “ธัมมัสสวนมัย” การฟังธรรมตามกาล 

๙. “ธัมมเทสนามัย” การส่ังสอนธรรมและเผยแพร่ธรรมะ 

๑๐. “ทิฏฐุขุกัมม”์ การทําความเห็นให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
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 บ 

สัญลักษณ์ 
(Symbol) 

 

  เป็นความเค้นหรือความดันต่อหนึ่งหน่วยพื้นที ่
   เป็นความเค้นที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากน้ าหนักปกติหรือน้ าหนักที่ไม่ตกกระทบทันทีทันใด 

all    เป็นความเค้นที่ยอมให้ (Allowable  Stress) 

b เป็นความเค้นดัดที่เกิดขึ้นจริง (Actual Bending stress) 

c เป็นความเค้นตามเส้นรอบรูป (Circumference Stress) 

l  เป็นความเค้นตามแนวยาว (Longitudinal Stress) 

cl เป็นความเค้นภายในของภาชนะรูปทรงกลม 

cr    เป็นความเค้นวิกฤต 
im   เป็นค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากน้ าหนักตกกระทบหรือแรงกระแทกทันทีทันใด 

max      เป็นความเค้นสูงสุด  

p  เป็นความเค้นกดที่เกิดขึ้นจริงหรือความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) 

s เป็นความเค้นดัดที่เกิดขึ้นจริงของหน้าตัดเหล็กแปลง 

t เป็นค่าความเค้นดึงที่เกิดขึ้นจริง (Actual Tensile Stress) 

temp เป็นค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ

T    เป็นค่าความเค้นรวมหรือความเค้นผสม ( Combined Stresses) 

u  เป็นค่าความเค้นสูงสุด (Ultimate Stress) 

w เป็นความเค้นดัดที่เกิดขึ้นจริงของหน้าตัดไม้แปลง 

y  เป็นความเค้นดึงที่จุดคราก  (Yield Point Tensile Stress)  
 คือความหนาแน่นของวัสดุ  
 คือรัศมีใดๆ ณ วงแหวน n ที่พิจารณาจากเพลากลมตัน 

  เป็นค่าอัตราส่วนปัวร์ซอง (Poisson’s Ratio) 
  เป็นค่าความปลอดภัย (Factor of Safety)  

 เป็นความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Shearing Stress) 

1 เป็นความเค้นเฉือนระนาบเดี่ยวที่เกิดข้ึนจริง …kg/cm2 

2 เป็นความเค้นเฉือนสองระนาบที่เกิดขึ้นจริง …kg/cm2 

cr  เป็นความเค้นเฉือนวิกฤต ( Critical Shear Stress)  
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max  เป็นความเค้นเฉือนสูงสุด ( Ultimate Shear Stress) ที่เกิดขึ้นในวัสด ุ 

n  เป็นความเค้นเฉือนหลายระนาบที่เกิดขึ้นจริง  

 เป็นความเครียด (Strain) ของวัสดุที่เกิดขึ้นจริง 

c เป็นความเครียดของคอนกรีตที่เกิดขึ้นจริง  

L เป็นความเครียดตามแนวยาว (Longitudinal Strain) 

s เป็นความเครียดเฉือนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นค่าความเครียดของเหล็กเสริมที่เกิดขึ้นจริง 

t เป็นความเครียดดึง 

T  เป็นความเครียดตามแนวขวาง (Transverse Strain) 

v  เป็นค่าความเครียดของปริมาตรหรือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปต่อปริมาตรเดิม (dv /v1) 
 เป็นระยะที่ยืดออกเนื่องจากน้ าหนักปกติหรือน้ าหนักที่ไม่กระแทก 

e เป็นความยาวที่เพิ่มข้ึน  

B1  เป็น ระยะโก่งตัวของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักที่แผ่กระจายสม่ าเสมอ (wl) 

B2   เป็น ระยะโก่งตัวของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักที่กระท าเป็นจุด (P) 

c เป็นความยาวที่หดสั้นลง 
temp เป็นความยาวที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอุณหภูม ิ

 เป็นสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น 

 เป็นมุมที่เบี่ยงเบนไปจากระนาบเดิมมีค่าเป็นเรเดียน  

 เป็นความเครียดเฉือน (Shearing Strain) 

B   เป็นความลาดชันของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักรวม (wl + P) 

B1  เป็นความลาดชันของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักที่แผ่กระจายสม่ าเสมอ (wl) 

B2   เป็น ความลาดชันของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักที่กระท าเป็นจุด (P) 

 เป็นมุมของการบิด (Angle of Twist) มีหน่วยเป็นเรเดียน  

Conj เป็นมุมลาดเอียงในคานจริง 

  เป็นระยะการยืดตัวทั้งหมดของสปริงขด  

t เป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 

B   เป็น ระยะโก่งตัวของคานที่จุด B เนื่องจากน้ าหนักรวม (wl + P) 

Conj เป็นระยะการโก่งตัวในคานจริง 
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 ผ 

A เป็นพื้นที่หน้าตัดที่ตั้งฉากกับแรง  

A เป็นพื้นที่หน้าตัดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่าเท่ากับความกว้างคูณความลึก 
A1  เป็นพื้นที่หน้าตัดที่วัดในคร้ังแรก 
A2  เป็นพื้นที่หน้าตัดที่จุดคอคอดที่วัดในคร้ังสุดท้าย 
Ac เป็นพื้นที่หน้าตัดของคอนกรีต 
AH  เป็นพื้นที่หน้าตัดของเพลากลมกลวง 
Anet เป็นพื้นที่หน้าตัดสุทธิของแผ่นเหล็ก 
Ap  เป็นพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงกดหรือแรงแบกทาน  
As เป็นพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมรับแรงดึง 
Av  เป็นพื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียวหรือหมุดย้ า  

b เป็นความกว้างของคาน (Width of Beam) 
B  เป็นความกว้างทั้งหมดของแผ่นเหล็ก  
B.M.D.  เป็นแผนภาพโมเมนต์ดัด (Bending Moment Diagram) 
Bnet เป็นความกว้างสุทธิมีค่าเท่ากับ (B – D) 
c เป็นรัศมีทั้งหมดของเพลากลมตันมีค่าเท่ากับ (D/2) 
c เป็นระยะห่างของแกนสะเทิน (Neutral Axis; N.A.) ถึงผิวนอกสุดของคานส่วนบนหรือล่าง 
cB เป็นระยะทางจากแกนสะเทิน (N.A.) ถึงขอบล่างของหน้าตัดคาน 
cT เป็นระยะทางจากแกนสะเทิน (N.A.) ถึงขอบบนของหน้าตัดคาน 
C   เป็นคู่ควบหรือโมเมนต์ 
C เป็นอัตราส่วนระหว่าง D/d หรือดัชนีของสปริง (Spring Index) มีค่าเท่ากับ D/d 
CAM. เป็นวิธีเสาอุปไมย (Column Analogy Method)   
CanB.  เป็นคานยื่นหรือคานปลายยื่น (Cantilever Beam)  
ConB.   เป็นคานต่อเนื่อง (Continuous Beam)  
d เป็นระยะทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันของแกน x  
d เป็นความลึกของคานจากผิวบนสุดถึงจุดกึ่งกลางของกลุ่มเหล็กเสริม  
d เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดเหล็กที่ใช้ท าสปริงขด 
d  เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวหรือหมุดย้ า 
d     เป็นระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง (Distance) 

d เป็นระยะทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันของแกน y  
D เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดเพลากลมตัน  
D เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของสปริงขด 
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D  เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะของสลักเกลียวมีค่า = d + ระยะเผื่อตามมาตรฐาน  

d1 เป็นมุมเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวยาว 

d2 เป็นมุมเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวขวาง 
D.D.  เป็นแผนภาพการโก่งตัว 
dA    เป็นพื้นที่เล็กๆ (Strip) ที่พิจารณา  
Di เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของภาชนะ 
DO  เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของภาชนะ 
DI.   เป็นตัวเกิน (Redundant) หรือดีกรีอินดีเทอร์มิแนซี่ (Degree of Indeterminacy) 
DM.  เป็นวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง (Displacements or Equilibrium or Stiffness Method) 

dS1 เป็นขนาดของชิ้นส่วนเล็กๆ ที่พิจารณาในทิศทางตามแนวยาวมีค่า = ab  =  r1.d1  

dS2 เป็นขนาดของชิ้นส่วนเล็กๆ ที่พิจารณาในทิศทางตั้งฉากกับแนวยาวมีค่า = cd = r2.d2 
ey , ex เป็นระยะเยื้องศูนย์หรือแขนของโมเมนต์รอบแกน x และแกน y 
Ec เป็นโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต 
Es เป็นโมดูลัสความยืดหยุ่นของเหล็กเสริม 
Et    เป็นค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นที่ผิวสัมผัสโค้ง  
ESIB.  เป็นคานที่ก าหนดค่าไม่ได้เชิงสถิตแบบภายนอก (External Statically Indeterminate Beam)  
E  เป็นค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) ของวัสดุแต่ละชนิด 
E-60   เป็นลวดเชื่อมที่มีความเค้นดึงประลัยประมาณ 60 ksi. หรือ 4,200 ksc.  
E-70   เป็นลวดเชื่อมที่มีความเค้นดึงประลัยประมาณ 70 ksi. หรือ 4,900 ksc.  
f   เป็นความเร็วของการหมุนรอบเพลาต่อวินาท ี มีหน่วยเป็น  Hz (Hertz = เฮิร์ทซ)  
fs เป็นความเค้นดึงที่เกิดขึ้นจริงของเหล็กเสริม 
fc เป็นความเค้นอัดที่เกิดขึ้นจริงของคอนกรีต 

F     เป็นแรงที่กระท าต่อปลายปิดในภาชนะรูปทรงกระบอกบางเนื่องจากแรงดันภายในของของเหลว 
F เป็นขนาดของแรง (Forces) 
F.S.  เป็นค่าความปลอดภัย (Factor of Safety)  
F.B.D.  เป็นแผนภาพอิสระ (Free Body Diagram) 
FM.  เป็นวิธีแรง (Forces Method or Action or Compatibility or Flexibility Method) 
g เป็นค่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.81 m/s2  
G เป็นโมดูลัสความยืดหยุ่นของการเฉือน (Shearing Modulus of Elasticity)  
G เป็นโมดูลัสของความแข็งเกร็ง (Modulus of Rigidity)  
h เป็นค่าความสูงของน้ าหนักที่ตกกระทบ 
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 พ 

I    เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือย (Moment of Inertia) 
Ic เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยของหน้าตัดคานคอนกรีต  
Ix เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยรอบแกน x  

Iy เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยรอบแกน y  
Icg  เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยรอบแกนสะเทินของพื้นที่ย่อยที่พิจารณา (Icgx หรือ Icgy ) 
INA  เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยรอบแกนสะเทินแกนอ้างอิง x หรือ y ของพื้นที่ประกอบ (INAx หรือ INAy ) 
Ix  – x     เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยหมุนรอบแกน x – x 

Ix – x   เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยหมุนรอบแกน x – x 
Iy – y      เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยหมุนรอบแกน y – y 

Iy – y       เป็นโมเมนต์ความเฉ่ือยหมุนรอบแกน y – y  
jd เป็นระยะแขนของโมเมนต์ (Moment  Arm) 
J    เป็นโมเมนต์ขั้วที่สองของพื้นที่หรือโมเมนต์ขั้วของความเฉ่ือย 
k  เป็นค่าคงที่ของสปริง (Spring Constant)  

kT  เป็นค่าคงที่รวมของสปริงขดที่ต่อแบบอนุกรม 

kT//  เป็นค่าคงที่รวมของสปริงขดที่ต่อแบบขนาน ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ PT / 
Kw เป็นค่าปรับแก้สปริงขดของวาร์ล (Wahl’s Correction Factor)  
kd เป็นระยะห่างระหว่างผิวบนสุดของคานถึงแกนสะเทิน (N.A.)  
K  เป็นค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของของไหล (Bulk Modulus or Modulus of Elasticity) 
K  เป็นค่าตัวคูณคงที่ของความยาวประสิทธิผลขึ้นอยู่กับสภาพการยึดปลายเสา (End Condition) 
L  เป็นความยาวของการเชื่อม  
L เป็นค่าความยาวเดิมของวัสด ุ(Gauge Length) 
L  เป็นความสูงหรือความยาวของเสา (Length of Column)  
L1  เป็นค่าความยาวพิกัดที่วัดในคร้ังแรก 
L2  เป็นค่าความยาวพิกัดที่วัดในคร้ังสุดท้าย 
Le คือความสูงหรือความยาวประสิทธิผลของเสา (Effective Length)  
L.D.  เป็นแผนภาพน้ าหนัก (Loading Diagram) 
LWM. เป็นวิธีงานน้อยที่สุด (Least Work Method)   
m เป็นมวลของน้ าหนักที่จะตกกระทบ 
M    เป็นโมเมนต์ของแรง (Strength of Moment) หรือเป็นค่าโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก P. ey 
M เป็นโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในคาน (Internal Bending Moment) 
Mc เป็นโมเมนต์ต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 
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MCD.  เป็นวิธีการเปลี่ยนรูปร่างที่สอดคล้อง (Method of Consistent Deformation) 
MDM.  เป็นวิธีการกระจายโมเมนต์ (Moment Distributions Method)  
MFx   เป็นโมเมนต์ของแรงย่อยตามแกน x  
MFy   เป็นโมเมนต์ของแรงย่อยตามแกน y  
MR    เป็นโมเมนต์ของแรงลัพธ์ (กรณีที่เป็นระบบสองมิติ)  
Ms เป็นโมเมนต์ต้านทานแรงดึงของเหล็กเสริม 
MConj เป็นโมเมนต์ดัดในคานเสมือน 
n  เป็นจ านวนระนาบของการแรงเฉือน  
n เป็นอัตราส่วนค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นระหว่างเหล็กกับไม้ มีค่า = Es / Ew 
n เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของเหล็กเสริมต่อคอนกรีต = Es/Ec 
N  เป็นจ านวนรูเจาะของสลักเกลียวหรือหมุดย้ า (ตัว) 
N  เป็นความเร็วของการหมุนรอบเพลาเป็นจ านวนรอบต่อนาที (rpm) 
N เป็นจ านวนของสลักเกลียวหรือหมุดย้ า (ตัว) 
N   เป็นจ านวนวงรอบของสปริงขด 
OverB.  เป็นคานช่วงเดียวปลายยื่น (Overhanging Beam)  
p เป็นอัตราส่วนระหว่างหน้าตัดเหล็กเสริมต่อหน้าตัดของคอนกรีต = As/Ac = As /bd 
p เป็นความดันภายในของของเหลว 
P เป็นค่าแรงกระท าภายนอก (External Forces)  
P เป็นค่าน้ าหนักสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Load) ที่ตกกระทบ 

P     เป็นแรงต้านทานในผนังของภาชนะรูปทรงกระบอกบาง  
Pc  เป็นค่าแรงอัดที่กระท าภายนอก (External Compressive Forces) 

Pcr เป็นน้ าหนักวิกฤตที่ท าให้เสาเกิดการโก่งเดาะ (Critical Buckling Load)  
PE เป็นค่าพลังงานศักย์ของน้ าหนักที่จะตกกระทบ  
PL.  เป็นน้ าหนักที่กระท าเป็นจุด  
Pp  เป็นแรงกดหรือแรงแบกทานที่เกิดขึ้นจริง  
PropB.  เป็นคานยื่นปลายค้ ายัน (Propped Beam)  
Ps1 เป็นค่าแรงเฉือนระนาบเดี่ยวที่กระท าต่อหมุดย้ าหรือสลักเกลียว 
Ps2 เป็นค่าแรงเฉือนสองระนาบที่กระท าต่อหมุดย้ าหรือสลักเกลียว  
Ps3 เป็นค่าแรงเฉือนหลายระนาบที่กระท าต่อหมุดย้ าหรือสลักเกลียว  
Pt เป็นค่าแรงดึงที่กระท าภายนอก (External Tension Forces) 
PT  เป็นน้ าหนักทั้งหมดที่กระท าภายนอก 
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Pvn  เป็นแรงเฉือนหลายระนาบที่เกิดขึ้นจริง  
q   เป็นก าลังของการเชื่อมที่รับน้ าหนักต่อหนึ่งหน่วยความยาว  
Q เป็นโมเมนต์ของพื้นที่ (Moment of Area) มีค่าเท่ากับ (A.y) 

r เป็นรัศมีไจเรชั่น (Radius of Gyration) 

r1 เป็นรัศมีความโค้งตามแนวยาว 
r2 เป็นรัศมีความโค้งตามแนวตั้งฉากกับแนวยาว 

rx เป็นรัศมีไจเรชั่นรอบแกน x  

ry เป็นรัศมีไจเรชั่นรอบแกน y  
Ro,  Ri เป็นขนาดรัศมีภายนอกและภายในตามล าดับ 
R, r เป็นขนาดรัศมีภายนอกและภายในของภาชนะ  
R.D.   เป็นแผนภาพแรงปฏิกิริยา (Reaction Diagram) 
ResB.  เป็นคานช่วงเดียวปลายยึดรั้ง (Restrained Beam)  
S เป็นโมดูลัสหน้าตัดเชิงยืดหยุ่น (Elastic Section Modulus) ของหน้าตัดคานมีค่าเท่ากับ (I / c) 
S.F.D.  เป็นแผนภาพแรงเฉือน (Shearing Force Diagram) 
Sc   เป็นก าลังอัดสูงสุด ( ultimate compressive strength) 
SDB.   เป็นคาน ที่ก าหนดค่าได้เชิงสถิต (Statically Determinate Beam)  
SPM. เป็นวิธีซูเปอร์โพสิชั่น (Superposition Method) หรือวิธีการรวมผล หรือวิธีการซ้อนทับ  
Su   เป็นก าลังดึงสูงสุด ( ultimate tensile strength) 
SimM.  เป็น คานช่วงเดียวอย่างง่าย  (Simple Beam)  
SIB.   เป็นคาน ที่ก าหนดค่าไม่ได้เชิงสถิต (Statically Indeterminate Beam) 
SDM.  เป็น วิธีการโก่งตัวและมุมลาดเอียง (Slope-Deflections Method)  
t  เป็นความหนาของแผ่นเหล็กที่บางกว่า  
t เป็นความหนาของภาชนะรูปทรงโค้งเปลือกบางหรือรูปทรงกระบอกบางหรือรูปทรงกลม 
T เป็นทอร์คที่เกิดขึ้นจริงภายในเพลา  
TMEM. เป็นวิธีสมการสามโมเมนต์ (Three-Moment Equation Method)  
U เป็นค่าพลังงานความเครียดของวัสด ุ
U เป็นค่าพลังงานความเครียดของวัสดุมีค่าเท่ากับ P.x / 2 
UDL.  เป็น น้ าหนักแผ่กระจายอย่างสม่ าเสมอ  
UVDL.  เป็น น้ าหนักแผ่กระจายอย่างสม่ าเสมอในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง  

v เป็นค่าความเร็วของน้ าหนักที่ตกกระทบมีค่าเท่ากับ (2gh)  
V เป็นค่าปริมาตรของวัสดุมีค่าเท่ากับ (A.L)  
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V เป็นแรงเฉือนในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual Shear Force) เนื่องจากแรงกระท าภายนอก 
VConj เป็นแรงเฉือนในคานเสมือน 
W เป็นน้ าหนักทั้งหมดของวัสดหุรือเป็นค่าน้ าหนักที่จะตกกระทบมีค่าเท่ากับ mg 
W1 เป็นน้ าหนักทีม่ีระยะพิกัด (x1, y1) 
W2 เป็นน้ าหนักทีม่ีระยะพิกัด (x2, y2) 
WH  เป็นน้ าหนักของเพลากลมกลวง  
WS  เป็นน้ าหนักของเพลากลมตัน  
x เป็นระยะทีย่ืดออกเนื่องจากน้ าหนักตกกระทบหรือแรงกระแทก 
x เป็นระยะทางในแนวราบจากจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ที่พิจารณามายังแกนอ้างอิง  y - y 
y  เป็นระยะทางในแนวดิ่งจากจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ที่พิจารณามายังแกนอ้างอิง  x – x  
y เป็นระยะแขนของโมเมนต์โดยคิดจากแกนสะเทินถึงจุดเซนทรอยด์ของหน้าตัดที่พิจารณา 
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