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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
010523303 Mechanics of Granular Materials
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผ้สู อน
อ.อัศวิน ยอดรักษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับ แผนการศึกษาผูท้ ี่จบ ม. 6 และ ปวช.
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
421211 Engineering Mathematics III
102102 Mechanics of Material
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 88 ห้อง 601
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พ.ศ. 2551
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทราบพฤติกรรมทางกลของวัสดุเม็ดในสภาวะต่างๆ สามารถประมาณแรงและ
ความเค้นผนังของอุปกรณ์ จดั เก็บวัสดุเม็ดโดยวิธีต่างๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่าย
วัสดุประเภทปริ มาณมวล
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้มีความเชื่อมโยงและเป็ นพื้นฐานที่เพียงพอในการเรี ยนวิชาต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและคุณสมบัติบางประการของวัสดุเม็ด ความรู ้พ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห์กลศาสตร์
วัสดุเม็ด เช่น แรง ความเค้น การวิเคราะห์ความเค้นโดยวงกลมโมร์ วัสดุในอุดมคติของคูลอมป์ การใช้วงกลม
โมร์ ในการวิเคราะห์การพิบตั ิวสั ดุเม็ดของคูลอมป์ สภาวะแรงกินย์ มุมกองของวัสดุที่มีการยึดเกาะและไม่ยึด
เกาะกัน เกณฑ์การแยกตัวระหว่างวัสดุกบั ผนัง การวิเคราะห์แบบลิ่มของคูลอมป์ การวิเคราะห์แบบแบ่งเป็ น
ชั้นบางๆโดยวิธีของหลายๆบุคคล เช่น แจนสัน วอลเตอร์ เป็ นต้น
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

-

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
6 ชัว่ โมง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
การมีวินยั มีความรับผิดชอบ
1.2 วิธีการสอน
การเข้าเรี ยน การส่งงานที่มอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
การเช็คชื่อเข้าเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
พฤติกรรมด้านกลของวัสดุเม็ด การประมาณค่าความเค้นและแรงที่เกิดกับอุปกรณ์จดั เก็บวัสดุเม็ดด้วย
วิธีต่างๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ทําแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยนและการบ้าน
2.3 วิธีการประเมินผล
ผลการทําแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยนและการบ้าน ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักการและทฤษฎี
3.2 วิธีการสอน
บรรยายหลักการและทฤษฎี ฝึ กให้แก้ปัญหาจากข้อมูลกําหนดให้
3.3 วิธีการประเมินผล
ผลและกระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
คุณสมบัติ ความสําคัญของวัสดุเม็ด
2

3

4
5

The analysis of stress
-Introduction
-Force, stress and pressure
Two-dimensional stress analysis-Mohr’s circle
The ideal Coulomb material
- Introduction
- The Coulomb yield criteria
The ideal Coulomb material
- The Mohr’s-Coulomb failure analysis
The ideal Coulomb material
- The Rankine states

จํานวน
(ชม.)
3
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย
อ.อัศวิน
การทดสอบ
บรรยาย
อ.อัศวิน
การทดสอบ

3

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

3

บรรยาย
การทดสอบ
บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

3

อ.อัศวิน

5
สั ปดาห์
ที่
6

7

8
9

10

11

12

13
14

หัวข้ อ/รายละเอียด
- The angle of repose of a cohesionless material
The ideal Coulomb material
- The angle of repose of a cohesive material
- The wall failure criterion
Coulomb’s method of wedges
- Introduction
- Force exerted by a cohesionless material on a
vertical retaining wall
สอบกลางภาค
Coulomb’s method of wedges
- Force on a retaining wall-passive analysis and
Discussion
- Incline walls and top surfaces
The method of differential slices
- Introduction
- Janssen’s original analysis
The method of differential slices
- Walk’s improvement of Janssen’s original
analysis
The method of differential slices
- Walker’s distribution factor
- The active and passive solution
The method of differential slices
- Inclined top surfaces
The method of differential slices
- Conical and wedge-shaped hopper

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

3

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

3

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

อ.อัศวิน
อ.อัศวิน

3

บรรยาย
การทดสอบ

3

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

3

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน

บรรยาย
การทดสอบ
บรรยาย
การทดสอบ

อ.อัศวิน
อ.อัศวิน

6
สั ปดาห์
ที่
15 Conclusion

หัวข้ อ/รายละเอียด

16

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย
อ.อัศวิน
การทดสอบ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่
1

จํานวน
(ชม.)

คุณธรรม
จริ ยธรรม

วิธีการประเมิน

การเช็คชื่อเข้าเรี ยน

กําหนดเวลาการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ท)ี่
ทุกสัปดาห์

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10

การสอบกลางภาค และปลายภาค
8 และ 16
80
การศึกษา
3
ปั ญญา
การทดสอบในห้องเรี ยน
ทุกสัปดาห์
10
* ระบุผลการเรี ยนรู้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
2

ความรู ้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสาร
เอกสารประกอบการสอน วิชา 153101Mechanics of Granular materials
Statics and Kinematics of granular Materials, R.M Nedderman. Department of Chemical Engineering,
University of Cambridge, 1992
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใช้แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ผลการเรี ยนของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
โดยวิธีการจัดการความรู ้ดา้ นการเรี ยนการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยคณะกรรมการประเมินผลการเรี ยนการสอนของภาควิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมิ น การสอนของนักศึ ก ษา และผลการเรี ย นของนัก ศึ ก ษามาทําการวิ เคราะห์ เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการสอน

