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ประมวลการสอนรายวิชา 
(Course Syllabus) 

 

 

1. ผู้สอน (Instructor)       ผศ. เทอดศักดิ์  สายสุทธิ ์
2. รหัสวิชา (Course Code)      313206, 313110, 513202 
3. ชื่อวิชา (Course Title)      ก าลังวัสด,ุ ความแข็งแรงของวัสด ุ(Strength of Materials)    
4. จ านวนหน่วยกิต (Course Credit)   3 (3 - 0 - 6) 
5. คณะ/สาขาวิชา (Faculty/Department) คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6. ภาคเรียน (Semester)       1 
7. ปีการศึกษา (Educational Year)    2555 
8. ชื่อหลักสูตร (Program)      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
9. ลักษณะวิชา (Type of Course)     กรุณาใส่เครื่องหมาย    
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     กลุ่มวิชาภาษา    
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     

   หมวดวิชาเฉพาะ      
        วิชาแกน              วิชาเอกบังคับ     วิชาเอกเลือก   
     วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์   
   หมวดวิชาเลือกเสรี  

10.  ระดับ (Level of Education)        ปริญญาตรี (Undergraduate)  
                 ปริญญาโท (Graduate)   
11. เงื่อนไขรายวิชา (Course Restriction) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (วิชาบังคับก่อน)  313203  กลศาสตร์วิศวกรรม 
 

12. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
แรงและความเค้น  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  ความเค้นในคานและคานประกอบ  

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  การหาการโก่งตัวของคานด้วยวิธีดับเบิ้ลอินทิเกรชั่นและวิธีซูเปอร์โพสิชั่น  
การบิด  การโก่งเดาะในเสา  วงกลมของโมร์  ความเค้นรวม  การดัดที่ไม่สมมาตรในน้ าหนักกระแทกและน้ าหนัก
กระท าซ้ า  เกณฑ์การวิบัติ 
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Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s 
circle and combined stresses; failure criterion. 

(ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๕๙ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มีนาคม ๒๕๕๔) 

 

13.   จุดมุ่งหมาย (Objective) 
13.1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์แรง  ความเค้นและความเครียด  ความเค้นใน

คานและคานประกอบ การบิด  การโก่งเดาะในเสาได้   
13.2 เพื่อให้มีความรู้ในหลักการของ ความเค้นรวม  วงกลมของโมร์  การโก่งตัวของคาน เกณฑ์การ

วิบัติ  การดัดที่ไม่สมมาตรในน้ าหนักกระแทกและน้ าหนักกระท าซ้ าได้   
13.3 เพื่อให้สามารถค านวณหาค่าแรง  ความเค้นและความเครียด การบิด ความเค้นในคานและคาน

ประกอบ  การโก่งตัวด้วยวิธีดับเบิ้ลอินทิเกรชั่นและวิธีซูเปอร์โพสิชั่นได้  
13.4 เพื่อให้สามารถเขียนแผนภาพต่างๆ ได้ เช่น แผนภาพน้ าหนัก  แผนภาพแรงเฉือน แผนภาพ

โมเมนต์ดัดและแผนภาพการโก่งตัวของคาน  เป็นต้น 
14. วิธีสอน (Teaching Method) 

14.1 สอนโดยการบรรยาย และใช้เอกสารประกอบการสอนและใบช่วยสอน 
14.2 ถาม-ตอบระหว่างการบรรยาย 
14.3 ยกตัวอย่างเป็น กรณีศึกษาจากงานจริง ท าแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดกรณีที่ส าคัญๆ  

15. อุปกรณ์สื่อการสอน (Teaching Materials) 
15.1. เครื่องฉายแผ่นใสและแผ่นใส ปากกาเขียนแผ่นใสและปากกาชี้จุดแดง (Red Pointer) 
15.2. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมอ่ืนๆ  เช่น MS-Word และ MS-Power Point  เป็นต้น 
15.3. รูปภาพในงานก่อสร้างจริงและภาพถ่าย Script VDO, VCD. หรือ DVD. ส าหรับการก่อสร้างจริง 

 

16. วิธีประเมินผล และการตัดเกรด (Evaluation and Grading) 
ตารางวิธีประเมินผล (Evaluation)  

( ระดับปริญญาตรี) 
ความสนใจ/ 

การเข้าชั้นเรียน 
รายงาน /  
การบ้าน 

สอบกลางภาค 
(Midterm Exam) 

สอบปลายภาค 
(Final Exam) 

รวม 
(Total) 

 10% 10%  20%  60% 100% 
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ตารางการตัดเกรด (Grading) 
ร้อยละ 

(Percent) 
เกรด  

(Letter Grade) 
ค่าระดับคะแนน 
(Mark Grade) 

ความหมาย  
(Meaning) 

 80-100 A 4.0 ดีเยี่ยม  (Excellent) 
75-79 B+ 3.5 ดีมาก (  Very Good) 
65-74 B 3.0 ดี (Good) 
60-64 C+ 2.5 ค่อนข้างดี (Almost Good) 
50-59 C 2.0 พอใช้ (Fair) 
42-49 D+ 1.5 อ่อน (Poor) 
34-41 D 1.0 อ่อนมาก (Very Poor) 
00-33 F 0 ตก (Failed)  

 

17. ตารางการบรรยาย (Class Schedule) 
สัปดาห ์ หัวข้อบรรยาย 

1 
แนะน าการเรียนการสอน 
บรรยาย : บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของวิชาก าลังวัสดุ 
งานมอบหมาย 1 : ทบทวนหลักทางสถิตยศาสตร์และให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

2 บรรยาย : บทที ่2 ความเค้นและความเครียด 
งานมอบหมาย 2 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3 บรรยาย : บทที่ 3 ความดันในภาชนะและพลังงานความเครียด 
งานมอบหมาย 3 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

4 บรรยาย : บทที ่4 การบิดของเพลาและสปริงขด 
งานมอบหมาย 4 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

5 บรรยาย : บทที ่5 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน 
งานมอบหมาย 5 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

6 บรรยาย : บทที ่6  ความเค้นดัดในคาน 
 งานมอบหมาย 6 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
7 บรรยาย : บทที ่7 ความเค้นเฉือนในคาน 
 งานมอบหมาย 7 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
8 สอบกลางภาค 
9 บรรยาย : บทที ่8 การเพิ่มก าลังของคาน 

งานมอบหมาย 8 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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10 บรรยาย : บทที ่9 การโก่งเดาะในเสา 
งานมอบหมาย 9 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

11 บรรยาย : บทที่ 10 ความเค้นรวมและวงกลมของโมร ์
งานมอบหมาย 10 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

12 บรรยาย : บทที่ 11การโก่งตัวของคาน 
งานมอบหมาย 11 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

13 บรรยาย : บทที่ 12 คานท่ีก าหนดค่าไม่ได้แบบสถิต 
งานมอบหมาย 12 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

14 บรรยาย : บทที่ 13 การต่อโดยการเช่ือม 
งานมอบหมาย 13 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

15 บรรยาย : บทที่ 14  การต่อโดยการใช้หมุดย้ าและสลักเกลียว 
งานมอบหมาย 14 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

16 บรรยาย : บทที่ 15 เกณฑ์การวิบัต ิ
งานมอบหมาย 15 : ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

17 สอบปลายภาค 

 
18. แผนการสอน (Teaching Plan) 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานของวิชาก าลังวัสดุ  

1.1 บทน า  
1.2 แรงและส่วนประกอบของแรง  
1.3 โมเมนต์และคู่ควบ  
1.4 การสมดุลของแรงย่อยที่มาบรรจบกัน ณ จุดใดๆ 
1.6 จุดศูนย์ถ่วง  
1.7 จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ประกอบ  
1.8 โมเมนต์ความเฉ่ือย 
1.9 ทฤษฎีแกนขนาน  
1.10 โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นที่ประกอบ  
1.11 โมเมนต์ขั้วความเฉ่ือย  
1.12 โมดูลัสหน้าตัดเชิงอีลาสติก  
1.13 รัศมีไจเรชั่น  
1.14 ตัวอย่างการค านวณ  
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1.15 บทสรุป  
1.16 แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
บทที่ 2 ความเค้นและความเครียด  

2.1 บทน า  
2.2 ความเค้น  
2.3 ชนิดของความเค้น 

2.3.1 ความเค้นดึง  
2.3.2 ความเค้นอัด  
2.3.3 ความเค้นเฉือน  

2.3.3.1 ความเค้นเฉือนระนาบเดี่ยว  
2.3.3.2 ความเค้นเฉือนระนาบคู่  
2.3.3.3 ความเค้นเฉือนหลายระนาบ  

2.4 ความเครียด  
2.5 ชนิดของความเครียด  

2.5.1 ความเครียดดึง  
2.5.2 ความเครียดอัด  
2.5.3 ความเครียดเฉือน  

2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด (Relationship between Stress and Strain) 
2.6.1 กฎของฮุค  
2.6.2 โมดูลัสความยืดหยุ่น  
2.6.3 โมดูลัสการเฉือน  
2.6.4 อัตราส่วนปัวร์ซอง  
2.6.5 โมดูลัสเชิงปริมาตร  
2.6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของทฤษฎีอีลาสติก  E,  G,   และ  K     
2.6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของทฤษฎีอีลาสติก  E,  G  และ   

2.6.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของทฤษฎีอีลาสติก  E,  K  และ     
2.6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของทฤษฎีอีลาสติก  E,  G  และ  K 

2.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  
2.7.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด  
2.7.2 วัสดุเหนียว  
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2.7.3 วัสดุเปราะ  
2.8 ความเค้นที่ยอมให้และค่าความปลอดภัย  
2.9 น้ าหนักกระแทก  
2.10 ความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
2.11 ตัวอย่างการค านวณ  
2.12 ตัวอย่างพิเศษ  
2.13 บทสรุป  
2.14 แบบฝึกหัด  

2.14.1 แบบฝึกหัดที่ 2.1  
2.14.2 แบบฝึกหัดที่ 2.2  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
บทที่ 3 ความดันในภาชนะและพลังงานความเครียด  

3.1 บทน า  
3.2 แรงตามเส้นรอบวงในภาชนะรูปทรงกระบอกบาง  
3.3 แรงตามแกนยาวในภาชนะรูปทรงกระบอกบาง  
3.4 ความเค้นตามเส้นรอบวงและความเค้นตามแกนยาวของภาชนะรูปทรงกระบอกบาง  
3.5 ความเครียดตามเส้นรอบวงและความเค้นตามแกนยาวของภาชนะรูปทรงกระบอกบาง  
3.6 ความเค้นในภาชนะรูปทรงกลมผนังบาง  
3.7 ความเค้นในภาชนะรูปทรงกระบอกหนา  
3.8 ความเค้นในภาชนะรูปทรงโค้งเปลือกบาง  
3.9 ความเค้นในภาชนะรูปทรงกรวยบาง  
3.10 พลังงานความเครียด  
3.11 พลังงานความเครียดส าหรับแรงดึงและแรงอัด  
3.12 พลังงานความเครียดส าหรับการดัดเพียงอย่างเดียว  
3.13 ตัวอย่างการค านวณ  
3.14 บทสรุป  
3.15 แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
บทที่ 4 การบิดและสปริงขด  

4.1 บทน า  
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4.2 ความเค้นเฉือนของเพลากลมตัน   
4.2.1 ข้อสมมุติฐานส าหรับการบิด  
4.2.2 ล าดับขั้นตอนในการพิสูจน์สูตร  
4.2.3 โมเมนต์ขั้วความเฉ่ือยของเพลาหน้าตัดกลมตัน  

4.3 ความเค้นเฉือนของเพลากลมตันโดยวิธีที่ไม่สลับซับซ้อน      
4.4 ความเค้นเฉือนของเพลาหน้าตัดกลมกลวง        
4.5 ความเค้นเฉือนและความเครียดเฉือน  
4.6 มุมของการบิด  
4.7 การหมุนของเพลา  
4.8 การต่อเพลา  
4.9 สปริงขด  

4.9.1  การพิสูจน์สูตรความเค้นเฉือนสูงสุดและต่ าสุดของสปริงขด 
4.9.2  การยืดหรือการหดตัวของสปริงขด  
4.9.3  ค่าปรับแก้ของวาร์ลและดัชนีของสปริง  

4.10 การโก่งตัวของสปริงขด  
4.11 การต่อสปริงขด 

4.11.1 การต่อสปริงขดแบบอนุกรม  
4.11.2 การต่อสปริงขดแบบขนาน  
4.11.3 การต่อสปริงขดแบบผสม  

4.10 ตัวอย่างการค านวณ  
4.11 บทสรุป  
4.12 แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
บทที่ 5 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน  

5.1 บทน า  
5.2 ค าจ ากัดความ  
5.3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์  

5.3.1 แรงเฉือน  
5.3.2 โมเมนต์ดัด  
5.3.3 แรงอัดและแรงดึง  
5.3.4 การก าหนดทิศทางบวก  
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5.4 ชนิดของจุดรองรับ  
5.4.1 จุดรองรับแบบยึดหมุน  
5.4.2 จุดรองรับแบบเคลื่อนที่ได้  
5.4.3 จุดรองรับแบบยึดแน่น  
5.4.4 จุดรองรับแบบข้อต่อ  

5.5 ชนิดของคาน  
5.5.1 คานช่วงเดียวอย่างง่าย  
5.5.2 คานยื่น  
5.5.3 คานช่วงเดียวปลายยื่น  
5.5.4 คานต่อเนื่อง  
5.5.5 คานยื่นปลายค้ ายัน  
5.5.6 คานช่วงเดียวปลายยึดรั้ง  

5.6 ชนิดของน้ าหนักที่กระท าบนคาน  
5.6.1 น้ าหนักของตัวคาน   
5.6.2 น้ าหนักที่กระท าเป็นจุด   
5.6.3 น้ าหนักแผ่กระจายอย่างสม่ าเสมอ  
5.6.4 น้ าหนักแผ่กระจายอย่างสม่ าเสมอในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
5.6.5 น้ าหนักแผ่กระจายอย่างไม่สม่ าเสมอ  
5.6.6 คู่ควบ  

5.7 พฤติกรรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  
5.8 การสร้างแผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด  
5.9 สมการของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  
5.10 ความสัมพันธ์ที่ส าคัญของแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  
5.11 การหาต าแหน่งของค่าโมเมนต์ดัดสูงสุด 
5.12 คานช่วงเดียวอย่างง่าย  
5.13 การหาค่าโมเมนต์ดัดโดยวิธีการบวกสะสมของพื้นที่แรงเฉือน 
5.14 คานยื่น  
5.15 คานช่วงเดียวปลายยื่น  
5.16 คานต่อเนื่อง  
5.17 คู่ควบบนคาน  

5.17.1 กรณีคู่ควบที่เกิดจากน้ าหนักกระท าในแนวดิ่ง  
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5.17.2 กรณีคู่ควบที่เกิดจากน้ าหนักกระท าในแนวราบ  
5.18 โจทย์พิสดาร  
5.19 การใช้สูตรส าเร็จจากตาราง  
5.20 กรณีการรวมกันได้ของคาน  
5.21 การหาค่าโมเมนต์ดัดโดยวิธีการรวมผล  
5.22 ตัวอย่างพิเศษ  
5.23 บทสรุป  
5.24 แบบฝึกหัด  

5.24.1 แบบฝึกหัดที่ 5.1 คานช่วงเดียวอย่างง่ายและคานช่วงเดียวปลายยื่น 
5.24.2 แบบฝึกหัดที่ 5.2 โจทย์พิสดาร 
5.24.3 แบบฝึกหัดที่ 5.3 คานยื่น  
5.24.4 แบบฝึกหัดที่ 5.4 คานช่วงเดียวอย่างง่าย คานช่วงเดียวปลายยื่นและคานยื่น 
5.24.5 แบบฝึกหัดที่ 5.5 คานช่วงเดียวอย่างง่ายและคานยื่น 
5.24.6 แบบฝึกหัดที่ 5.6 คานช่วงเดียวอย่างง่าย (ไม่บังคับให้นักศึกษาท าเป็นการบ้าน)  
5.24.7 แบบฝึกหัดที่ 5.7 คานยื่น (ไม่บังคับให้นักศึกษาท าเป็นการบ้าน) 
5.24.8 แบบฝึกหัดที่ 5.8 คานช่วงเดียวปลายยื่น (ไม่บังคับให้นักศึกษาท าเป็นการบ้าน) 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
บทที่ 6 ความเค้นดัดในคาน (Bending Stress in Beam)  

6.1 บทน า  
6.2 ความเค้นดัด  

6.2.1 ข้อสมมุติฐานของคาน  
6.2.2 ความเค้นดัด  
6.2.3 ข้อสมมุติฐานของคาน  

6.3 สูตรของความเค้นดัดโดยวิธีการอินทิเกรต  
6.4 สูตรของความเค้นดัดโดยวิธีที่ไม่สลับซับซ้อน  
6.5 การใช้สูตรความเค้นดัด  
6.6 สูตรความเค้นดัดสูงสุดของพื้นที่หน้าตัดรูปทรงเรขาคณิต  
6.7 ตัวอย่างการค านวณ  
6.8 บทสรุป  
6.9 แบบฝึกหัด  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
บทที่ 7 ความเค้นเฉือนในคาน  

7.1 บทน า   
7.2 ความเค้นเฉือนในคาน  
7.3 สูตรความเค้นเฉือนวิธีการอินทิเกรต  
7.4 สูตรความเค้นเฉือนในคานโดยวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อน   
7.5 การใช้สูตรความเค้นเฉือนในคาน   
7.6 การหาสูตรความเค้นเฉือนของรูปหน้าตัดแบบต่างๆ  
7.7 โมดูลัสหน้าตัดของคาน  
7.8 ศูนย์กลางแรงเฉือน  
7.9 การออกแบบคานเบื้องต้นส าหรับรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย  
7.10 ตัวอย่างการค านวณ  
7.11 บทสรุป  
7.12 แบบฝึกหัด  

7.12.1 แบบฝึกหัดที่ 7.1  
7.12.2 แบบฝึกหัดที่ 7.2  
7.12.3 แบบฝึกหัดที่ 7.3  
7.12.4 แบบฝึกหัดที่ 7.4  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
บทที่ 8 การเพิ่มก าลังของคาน  

8.1 บทน า  
8.2 คานประกอบ  
8.3 คานเสริมก าลัง   

8.3.1 หน้าตัดไม้แปลง  
8.3.2 หน้าตัดเหล็กแปลง  

8.4 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
8.4.1 ก าลังดัดโดยวิธีน้ าหนักอีลาสติก 

8.4.1.1 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีที่ใช้ค่า k ในการออกแบบ 
8.4.1.2 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีที่ใช้ค่า k ในการตรวจสอบ 

8.4.2 ก าลังดัดโดยวิธีหน้าตัดแปลง  
8.5  ตัวอย่างค านวณ  
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8.6  บทสรุป  
8.7  แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
บทที่ 9 การโก่งเดาะของเสา  

9.1 บทน า  
9.2 ทฤษฎีเสาของออยเลอร์  
9.3 สูตรของออยเลอร์ส าหรับสภาพการยึดปลายแบบต่างๆ  
 9.3.1 กรณีที่ปลายทั้งสองข้างเป็นแบบยึดหมุน  
 9.3.2 กรณีที่ปลายทั้งสองข้างเป็นแบบยึดแน่น  
 9.3.3 กรณีที่ปลายข้างหนึ่งเป็นแบบยึดแน่นและปลายหนึ่งเป็นแบบยึดหมุน  
 9.3.4 กรณีที่ปลายข้างหนึ่งเป็นแบบยึดแน่นและปลายอีกข้างหนึ่งเป็นแบบอิสระ  
9.4 ความเค้นวิกฤต  
9.5 ตัวอย่างการค านวณ 1  
9.6 บทสรุป 1  
9.7 แบบฝึกหัด  9.1 
9.8 การออกแบบเสาไม้  

9.8.1 เสาไม้ตัน  
9.8.2 เสาไม้ประกับพุก  
9.8.3 เสาไม้ประกอบ  

9.9 การออกแบบเสาเหล็ก AISC/ASD.  
9.10 สูตรของ เจ.บี. จอห์นสัน  
9.11 ตัวอย่างการค านวณ 2  
9.12 บทสรุป 2  
9.13 แบบฝึกหัดที่ 9.2  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 
บทที่ 10 ความเค้นรวมและวงกลมของโมร์  

10.1 บทน า  
10.2 ความเค้นตรงและความเค้นดัด 
10.3 แรงเยื้องศูนย์  

10.3.1 กรณีเสาหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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10.3.2 กรณีเสาหน้าตัดรูปกลมตัน 
10.4 แก่นเสา  
10.5 ความเค้นที่ตั้งฉากกับพื้นเอียง  
10.6 ความเค้นเฉือนที่ขนานกับพื้นเอียง  
10.7 ความเค้นรวมส าหรับวงกลมของโมร์  
10.8 ความเค้นผสมภายใต้แรงชนิดต่างๆ  

10.8.1 กรณีที่วัสดุอยู่ภายใต้แรงในแนวแกน  
10.8.2 กรณีที่วัสดุอยู่ภายใต้ความเค้นตรงสองตัวตั้งฉากซึ่งกันและกัน  
10.8.3 กรณีที่วัสดุอยู่ภายใต้แรงเฉือน  
10.8.4 กรณีที่วัสดุอยู่ภายใต้โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน  
10.8.5 กรณีที่วัสดุอยู่ภายใต้โมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิด  

10.9 ตัวอย่างการค านวณ  
10.10 บทสรุป  
10.11 แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 
บทที่ 11การโก่งตัวของคาน  

11.1 บทน า 
11.2 วิธีการอินทิเกรตสองชั้น  
11.3 สูตรวิธีการอินทิเกรตสองชั้น  
11.4 ล าดับขั้นตอนการค านวณ  
11.5 ตัวอย่างการค านวณ  
11.6 วิธีทฤษฎีพื้นที่โมเมนต์  
11.7 สูตรของวิธีทฤษฎีพื้นที่โมเมนต์  
11.8  ล าดับขั้นตอนการค านวณ  
11.9  ตัวอย่างการค านวณ  
11.10 วิธีการของทฤษฎีคานเสมือน  
11.11 หลักการของทฤษฎีคานเสมือน  
11.12 เครื่องหมายและสัญลักษณ์  
11.13 ความสัมพันธ์ระหว่างคานจริงและคานเสมือน 
11.14 ล าดับขั้นตอนการค านวณ  
11.15 ตัวอย่างการค านวณ  
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11.16 บทสรุป  
11.17 แบบฝึกหัด 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 
บทที่ 12 คานที่ก าหนดค่าไม่ได้แบบสถิต  

12.1 บทน า  
12.2 วิธีพิสูจน์สูตรวิธีการรวมผล  
12.3 การวิเคราะห์คานที่ก าหนดค่าไม่ได้เชิงสถิตโดยมีค่าตัวเกินเท่ากับสองตัว  

12.3.1 กรณีที่ 1 เมื่อให้แรงปฏิกิริยา RB และ RC เป็นตัวเกินโดยวิธีการรวมผล 
12.3.2 กรณีที่ 2 เมื่อให้โมเมนต์ MAและแรงปฏิกิริยา RB เป็นตัวเกิน โดยวิธีการรวมผล 

12.4 ล าดับขั้นตอนการค านวณ  
12.5 ตัวอย่างการค านวณ  
12.6 บทสรุป  
12.7 แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 
บทที่ 13 การต่อโดยการเชื่อม  

13.1 บทน า  
13.2 การต่อโดยการเชื่อม  
13.3 ประเภทของลวดเชื่อม  
13.4 ชนิดของการต่อโดยการเชื่อม  

13.4.1 การเชื่อมแบบต่อทาบ  
13.4.2 การเชื่อมแบบต่อชน  

13.5 ขนาดของการเชื่อม  
13.6 การออกแบบเบื้องต้นของการเชื่อม  
13.7 ข้อก าหนดพิเศษของการเชื่อมมาตรฐาน AISC.  
13.8 ข้อควรค านึงในการออกแบบการเชื่อม  
13.9 การเชื่อมแบบปฏิสมมาตร 
13.10 ตัวอย่างการค านวณ  
13.11 บทสรุป  
13.12 แบบฝึกหัด  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 14 
บทที่ 14 การต่อโดยการใช้หมุดย้ าและสลักเกลียว 

14.1 บทน า  
14.2 การต่อโดยใช้หมุดย้ า  
14.3 ชนิดของการต่อโดยการใช้หมุดย้ า  

14.3.1 การต่อชน  
14.3.2 การต่อทาบ  

14.4 กระบวนการต่อโดยการใช้หมุดย้ า  
14.5 การวิเคราะห์การต่อโดยการใช้หมุดย้ า  

14.5.1 การวิบัติเนื่องจากแรงดึง  
14.5.2 การวิบัติเนื่องจากการกด  
14.5.3 การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน  

14.6 การต่อโดยการใช้สลักเกลียว  
14.7 ขนาดและชนิดของการต่อโดยการใช้สลักเกลียว  
14.8 การวิเคราะห์การต่อโดยการใช้สลักเกลียว  

14.8.1 การวิบัติเนื่องจากแรงดึง  
14.8.2 การวิบัติเนื่องจากการกด  
14.8.3 การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน  

14.9  ตัวอย่างการค านวณ  
14.10  บทสรุป  
14.11  แบบฝึกหัด  

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 15 
บทที่ 15 เกณฑ์การวิบัติ  

15.1 บทน า  
15.2 ทฤษฎีความเสียหายส าหรับวัสดุเหนียว 

15.2.1 ทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด  
15.2.2 ทฤษฎีพลังงานบิดเบือนสูงสุด  

15.3 ทฤษฎีความเสียหายส าหรับวัสดุแข็งเปราะ  
15.3.1 ทฤษฎีความเค้นปกติสูงสุด  
15.3.2 ทฤษฎีคูลอมบ์-โมร์  
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15.3.3 ทฤษฎีการดัดแปลงแบบโมร์  
15.4 ตัวอย่างค านวณ  
15.5 บทสรุป  
15.5 แบบฝึกหัด  

 
19. หนังสืออุเทศ / ต ารา / เอกสารอ่านประกอบ  (References) 

19.1 หนังสือบังคับ 
19.1.1 เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์ . (2555) เอกสารค าสอนวิชาก าลังวัสดุ . พิมพ์คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนย์; กรุงเทพมหานคร. 
19.2 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

19.2.1 ชนะ  กสิภาร์ . (2528) ความแข็งแรงของวัสดุ . พิมพ์ครั้งที่ 9 หจก . ชวนพิมพ์ ; 
กรุงเทพมหานคร. 

19.2.2 ชาญ  ถนัดงาน . (2523) สถิตยศาสตร์ . อนุกรมต าราประยุกต์ , พิมพ์ครั้งที่ 1, 
กรุงเทพมหานคร. 

19.2.3 ชุมนุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . (2518) ความแข็งแรงของ
วัสดุ. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรงเทพมหานคร. 

19.2.4 เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์. (2532) ความแข็งแรงของวัสดุ. โรเนียวครั้งที่ 2, วิทยาลัยเทคนิคราช
สิทธาราม กรุงเทพมหานคร. 

19.2.5 เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์และอวยชัย  สุภาพจน์. (2539) กลศาสตร์งานโครงสร้าง . ศูนย์ส่งเสริม
วิชาชีพการพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรงเทพมหานคร. 

19.2.6 เทอดศักดิ ์สายสุทธิ์. (2548)  เอกสารการสอนรายวิชาก าลังวัสดุ. ฉบับถ่ายเอกสารครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, กรุงเทพมหานคร. 

19.2.7 วริทธิ์  อึ้งภากรณ์และวินัย  สุขวรรณ . (2522) กลศาสตร์วัสดุ . พิมพ์ครั้งที่  2, 
กรุงเทพมหานคร. 

19.2.8 วัฒนา  ธรรมมงคล , อ านวย พานิชกุลและวินิต ช่อวิเชียร . (2520) ก าลังวัสดุ . หจก. ป.
สัมพันธ์พาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร. 

19.2.9 อ านาจ  สวัสดิวงษ์และคณะ . (2520) ความแข็งแรงของวัสดุ . อ านวยรัตน์การพิมพ์ , 
กรุงเทพมหานคร.  

19.2.10 Case. John, Lord Chilver of Cranfield, and Ross, Carl T.F. (1999) Strength of 
Materials and Structures. Fourth edition, London.  

19.2.11 Chajes, Alexander. (1983) Structural Analysis.  Printice Hall; Inc;  
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19.2.18 Muvdi, B.B. and Mc Nabb, J.W. (1980) Engineering Mechanics of Materials.  
19.2.19 Nash, William A. (1998) Theory and Problems of Strength of Materials. 

Fourth Edition, Schaum's Outline McGraw-hill; New York. 
19.2.20 Norton, L. Robert. (2010) Machine Design : An Integrated Approach. Fourth 

Edition, Worcester Polytechnic Institute. Prentice Hall., 1,028 pp. 
19.2.21 Oberg, Erick; Jones, Franklin D. and Hurton, Holbrook L. (1984) Machinery’s 

Handbook. 22nd Edition. 
19.2.22 Patnaik, Surya N. and Hopkins Dale A. (2004) Strength of Materials : A 

Unified Theory) Burlington, U.S.A. 
19.2.23 Ramanrutham, S. (1982) Strength of Materials.  Dhanpat Rai & Sons. 
19.2.24 Singer, Ferdinand L. and Pytel, Andrew. (1969) Strength of Materials. 

Haper&Row. 
19.2.25 Timoshenko, S. and Young, D.H. (1951) Elementary of Strength of Materials.  

McGraw Hill Book Company Inc; 4th Edition. 
19.2.26 Timoshenko, Stephen P. (1955) Strength of Materials, Part I, Elementary 

Theory and Problems. D. Van Nostrand Company, 3rd Ed. 
19.2.27 http://strengthandstiffness.com/9_failure/page_9a.htm 
19.2.28 http://th.asiaonline.com/article?article=Von_Mises_stress  
19.2.29 http://th.asiaonline.com/en/article?article=Henri_Tresca  
19.2.30 http://www.kr.ac.th/ebook2/apichat/04.html 
19.2.31 http://www.rmuti.ac.th/user/kittiwut/company_files/measure_pdf/unit_1.pdf 

http://strengthandstiffness.com/9_failure/page_9a.htm
http://th.asiaonline.com/article?article=Von_Mises_stress
http://th.asiaonline.com/en/article?article=Henri_Tresca
http://www.kr.ac.th/ebook2/apichat/04.html


ประมวลการสอนรายวิชา    ซซ 

004TssSoMTeachWord_CourseSyllabusSrb_V3_25550525-08.docx5/29/20121:41:16 PM 

20. ข้อก าหนดในการเรียน (Attendance Policies) 
 20.1 การศึกษาด้วยตัวเองก่อนเรียนในห้อง 

20.1.1 การจัดตารางเรียน การฟังค าบรรยายและการจดบันทึก (ให้ดูในข้อตกลงในการเรียนการสอน) 
 20.2 การเรียนในห้องเรียน 

20.2.1 วิธีการสอน การวัดผล ระเบียบและวินัยในการเข้าเรียน (ดูในข้อตกลงในการเรียนการสอน)  
20.2.6 ก่อนเรียน วิชานี้อาจารย์จะต้อง แจ้งผู้เรียนหรือนักศึกษา ให้ทราบรายละเอียดการประเมิน

ผู้สอนหรืออาจารย์ ดังรายการต่อไปนี้ 
1) อาจารย์จะต้องมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และเค้าโครงการสอนอย่างชัดเจน  
2) อาจารย์จะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  
3) อาจารย์จะต้องมีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนและต าราที่ใชป้ระกอบการสอน  
4) อาจารย์จะต้องมีการจัดล าดับเนื้อหาเป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน  
5) อาจารย์จะต้องมีการอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดให้เข้าใจง่ายและได้อย่างชัดเจน 
6) อาจารย์จะต้องมีความชัดเจนในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
7) อาจารย์จะต้องมีการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนได้อย่างเหมาะสม  
8) อาจารย์จะต้องมีการยกตัวอย่างประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม  
9) อาจารย์จะต้องมีการเน้นและสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาวิชาได้อย่างชัดเจน  
10) อาจารย์จะต้องมีการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
11) อาจารย์จะต้องมีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  
12) อาจารย์จะต้องมีวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจการเรียนอยู่ตลอดเวลา  
13) อาจารย์จะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสารประโยชน์ระหว่างการสอน  
14) อาจารย์จะต้องมีการสอดแทรกแนวคิดในการน าความรู้ไปใช้ในการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์จริง  
15) อาจารย์จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้  
16) อาจารย์จะต้องมีการตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  
17) อาจารย์จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าพบและปรึกษานอกชั้นเรียน  
18) อาจารย์จะต้องมีการเข้าสอนและเลิกสอนตามเวลาที่ก าหนด  
19) อาจารย์จะต้องท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน  

        20.3  การท ากิจกรรมหลังการเรียนการสอน 
20.3.1 เม่ือนักศึกษาเรียนในแต่ละบทเสร็จแล้ว จะต้องท าแบบฝึกหัดทุกข้ออย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

ทบทวนล าดับขั้นการค านวณออกแบบและตรวจสอบค าตอบที่ถูกต้อง (ให้ดูในข้อตกลงในการเรียนการสอน) 
        20.4 การเตรียมตัวก่อนสอบไล่ประจ าภาค 

20.4.1 นักศึกษาจะต้องน าบัตรประจ าตัว ส าเนาใบลงทะเบียนเรียนและบัตรประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการเข้าห้องสอบด้วย เครื่องคิดเลขหรือเคร่ืองค านวณอื่นๆ (ให้ดูในข้อตกลงในการเรียนการสอน) 
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21. วันเวลาที่ให้ค าปรึกษา (Office Hours) 
21.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์  ที่ท างาน อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ให้ค าปรึกษาได้ในทุกวันพุธเวลา 09 .00 - 16.30 น. วันพฤหัสบดีเวลา 09 .00 - 16.30 น. และ
วันเสาร์เวลา 09.00 - 20.30 น. หรือเวลาอื่นตามที่นัดหมาย 

21.2 สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 0-2807-4500 ต่อ 326 (Office), 081-828-6287 (Mobile) 
21.3 e-mail Address : Terdsaka@sau.ac.th, Terdsaka@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ใดไม่โกรธ  ไม่ผูกโกรธ  ไม่ลบหลู่  ถึงความหมดจด  มีทิฏฐิสมบูรณ์  มีปัญญา  พึงให้รู้ว่าผู้นั้นเป็นอริยะ 

 

mailto:Terdsaka@hotmail.com
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