
                              
 

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
รายวิชากลศาสตรโครงสราง 2 

 
 ( Structural  Mechanics 2) 

10113411    
  

 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท 
สาขาวิชาการกอสราง 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 



คํานํา 
 
 

   เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา
รายวิชากลศาสตรโครงสราง 2  ( Structural  Mechanics 2)  10114311 สําหรับสอนนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกองสราง โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับศกึษาเก่ียวกับชนิดของแรง สมดุล
ของแรง น้ําหนัก ชนิดของฐานรองรับ แรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงขอหมุน 
   ผูเขียนไดรวบรวมจัดทําเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบดวย ลักษณะวิชา การแบงบทเรียน หัวขอ 
จุดประสงคการสอนและการประเมินผลรายวิชา  พรอมทั้งไดจัดทํากําหนดการสอนใบเตรียมการสอนราย
สัปดาหตลอดทั้ง 16 สัปดาห ซึ่งประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธกีารสอน เอกสารและ
สื่อประกอบการสอนเปนตน  ทั้งนี้ ผูเขียนคาดหวังวา เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเปนเอกสารคูมือของ
อาจารยใชประกอบการสอนที่ไดมีการเตรียมและวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการ
สอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
 
 
 
 
                           (ชื่อ)……………………………………... 

                                                                  (นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 

   เรื่อง                                                                                          หนา 
1. คํานํา  
2. สารบัญ 

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 
 5. บทเรียนและหัวชอ 
 6. จุดประสงคการสอน 
 7. การประเมินผลรายวิชา 
 8. ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
 9. กําหนดการสอน 
10. บรรณานุกรม  
11. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 1                                                                          
12. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 2                                                                          
13. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 3 
14. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 4 
15. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 5 
16. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 6 
17. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 7 
18. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 9   (เวนสอบกลางภาคสัปดาหที่ 8) 
19. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 10 
20. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 11 
21. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 12 
22. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 13 
23. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 14 
24. ใบเตรียมการสอนสัปดาหที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจชนิดของแรง น้ําหนัก ชนิดของฐานรองรับ 

2. เพ่ือใหสามารถคาํนวณ หาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงขอ

หมุน   

3. มคีวามรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับแรงหรือน้ําหนักบรรทุกของอาคาร ชนิดของแรง น้ําหนัก ชนิดของ

ฐานรองรับ 

2. คํานวณหาคาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด แรงภายในชิ้นสวน  

3. เขียนไดอะแ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานฟฟกสเบี้องตน การสมดุลของแรงแรงโมเมนต การหาเซนทรอยด
จุดศูนยถวง โมเมนตของความเฉื่อย รัศมีการหมุนความเคนความเครียดโมดูลัสยืดหยุน 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รายวิชากลศาสตรโครงสราง 1  ( Structural  Mechanics 2)  10113411 
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพบังคับวิชาชีพเลือก  
                                      หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกอสราง          
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศกึษาที่ 1  ชั้นปที่  2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน                 
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ ...  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  32  ชั่วโมง  และ 
                                      นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 30  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด  
                                      16  สัปดาห    
6. จํานวนหนวยกิต              2  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา         1.เขาใจเหลักพ้ืนฐานทางฟสิกสเบื้องตน การสมดุลของแรง 
                                      2.สามารถคํานวณ แรงโมเมนตการหาเซนทรอยด จุดศูนยถวง โมเมนตความ 
                                        เฉื่อย รัศมีการหมุน ความเคนกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุน 

                      3.มคีวามรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานฟฟกสเบือ้งตน การสมดุลของแรงแรงโมเมนต การหา
เซนทรอยดจุดศูนยถวง โมเมนตของความเฉ่ือย รัศมีการหมุนความเคนความเครียด
โมดูลัสยืดหยุน 
 
 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การแบงบทเรียน/หัวขอ 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสราง 

          1.1 ชนิดของแรงท่ีกระทําตอโครงสราง 
          1.2 น้ําหนักบรรทุกที่กระทําตอโครงสราง 
          1.3 ชนิดของฐานรองรับ/ชนิดของจุดตอ/ชนิดของคาน 
          1.4 สมการสมดุล/สมการเงื่อนไง 
          1.5 ประเภทของโครงสราง/การจําแนกประเภทของโครงสราง 

6 - 

 2 2.  แรงปฏิกิริยา 
           2.1 ความหมายของแรงปฏิกิริยา 
           2.2 การเขียนแผนผังอิสระแทนแรง 
           2.3 วิธีการหาคาแรงปฏิกิริยา 
          2.4 ขั้นตอนการคํานวณหาคาแรงปฏิกิริยา 
          2.5 วธิกีารหาคาแรงปฏิกิริยาของคานชวงเดียว/ของคานปลายยื่น/  
               ของคานยื่น         

4 6 

3 3.  แรงเฉือน 
           3.1 ความหมายของแรงเฉือน/เครื่องหมายของแรงเฉือน 

        3.2 การเขียนแผนภาพของแรงเฉือน 
       3.3 ขั้นตอนการคํานวณหาแรงเฉือน 

4 6 

4 4.   โมเมนตดัด  
           4.1 ความหมาย/เครื่องหมายของโมเมนตดีด 

        4.2 วิธีการเขียนแผนภาพโมเมนตดัด 
          4.3 การคํานวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาโมเมนตดัดรอบจุดหมุน 
          4.4การคํานวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาพ้ืนที่ของแผนภาพแรง
เฉือน 

2 
 

4 

5 5.  แรงภายในโครงสรางขอหมุน 
           5.1 ความหมาย/ประเภทและสวนประกอบของโครงสรางขอหมุน 

        5.2 สมมุติฐานในการวิเคราะหและหลักในการคํานวณโครงขอหมุน 
       5.3 เครื่องหมายแทนแรงภายในโครงขอหมุน 
       5.4 การหาแรงปฏิกิริยาของโครงขอหมุน 
       5.5 การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรอบจุดตอ 
       5.6 การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรูปตัด 

4 6 

 
 
 
 



จุดประสงคการสอน 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางได 

    1.1 ชนิดของแรงที่กระทําตอโครงสราง 
    1.2 น้ําหนักบรรทุกที่กระทําตอโครงสราง 
    1.3 ชนิดของฐานรองรับ/ชนิดของจุดตอ/ชนิดของคาน 
    1.4 สมการสมดุล/สมการเงื่อนไง 
    1.5 ประเภทของโครงสราง/การจําแนกประเภทของโครงสราง 

 - 

 2 2.  มีความรูความเขาใจและสามารถคํานวณเก่ียวกับแรงปฏิกิริยาได 
     2.1 ความหมายของแรงปฏิกิริยา 
     2.2 การเขียนแผนผังอิสระแทนแรง 
     2.3 วธิกีารหาคาแรงปฏิกิริยา 
     2.4 ขั้นตอนการคํานวณหาคาแรงปฏิกิริยา 
     2.5 วธิกีารหาคาแรงปฏิกิริยาของคานชวงเดยีว/ของคานปลายยื่น/  
               ของคานยื่น         

4 6 

3 3. มีความรูความเขาใจและสามารถคํานวณเก่ียวกับเกี่ยวกับแรงเฉือน 
     3.1 ความหมายของแรงเฉือน/เครื่องหมายของแรงเฉือน 

  3.2 การเขียนแผนภาพของแรงเฉือน 
     3.3 ขั้นตอนการคํานวณหาแรงเฉือน 

4 6 

4 4.   มีความรูความเขาใจและสามารถคํานวณโมเมนตดัด  
      4.1 ความหมาย/เครื่องหมายของโมเมนตดีด 

    4.2 วธิีการเขียนแผนภาพโมเมนตดัด 
      4.3 การคาํนวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาโมเมนตดัดรอบจุดหมุน 
      4.4 การคาํนวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาพื้นท่ีของแผนภาพแรงเฉือน 

2 
 

4 

5 5.  มีความรูความเขาใจและสามารถคํานวณแรงภายในโครงสรางขอหมุน 
     5.1 ความหมาย/ประเภทและสวนประกอบของโครงสรางขอหมุน 

   5.2 สมมุติฐานในการวิเคราะหและหลักในการคํานวณโครงขอหมุน 
  5.3 เครื่องหมายแทนแรงภายในโครงขอหมุน  
  5.4 การหาแรงปฏิกิริยาของโครงขอหมุน 
  5.5 การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรอบจุดตอ 

      5.6 การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรูปตัด 

4 6 

    

 
 



ตารางคํากริยาที่ใชในการเขียนจุดประสงคการสอน 
1) วิชาที่เปนทฤษฎี (ดานพุทธิพิสัย) 

จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. รูหลัก .........    ทราบถึง......      รูวิธ.ี........... 

(กฎ กฎหมาย นิยาม ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ) 

บอก....  เลือก..   ระบุ.......   เรียงลําดับ

....................... 

2. เขาใจ…………(จับใจความ แปลความ ตีความ  

    ขยายความ) 

อธิบาย....   ยกตัวอยาง.......   ใหความหมาย .....  

สรุปความ.....     

 3. การนํา.........ไปใช    แกปญหา.........   ใชวธิี

........... 

ใชสูตร.......   คํานวณหาคา......    เขียนแผน......... 

ปรับปรุง…  แกปญหา.... ประมาณคา......   เขียน

โครงการ....... ตรวจสอบ… 

4. การวิเคราะห…………………………. 

   .(ความสําคัญ ความสัมพันธ  หลักการ) 

แยกแยะ.....  จําแนกขอแตกตางของ........ 

เปรียบเทียบ. 

หาความสัมพันธ......... จัดประเภท…… 

ตรวจสอบ…….. เขียนไดอะแกรม………….. 

5. สังเคราะห.......     (ขอความ แผนงาน ความสํา

พันธ) 

ยอ….. สรุป….. ปรับปรุง...... ออกแบบ……    ดัด

แปลง........   เสนอแนะ......  แกไข……... 

6. ประเมินคา........   (อาศัยขอเท็จจริง อาศัยเกณฑ) วิจารณ…. อภิปราย……ตัดสิน.........   วินิจฉัย..... 

กําหนดราคา………    

 

     2) วิชาที่มีปฏิบัต ิ(ดานทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ปฏิบัติ............................ ทดลอง

.................................. 

สราง.......    ตอ.......  แก.......   ประกอบ....   

ออกแบบทําตาม....  ซอม..  ผสม....... วาด....  เลื่อย

.......  ระบาย  

ชั่ง... ตวง.....   วัด.....  

 

      3) ทุกรายวิชาตองมีดานจิตใจ (ดานจิตพิสัย) 
จุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

รับรู…….    ยอมรับ...... รับฟง....      ทําตาม....   ตั้งใจ….. ถาม…….. 

ตอบสนอง…..  (มีสวนรวม) ตอบ...    ทําตาม..   อาสา....    ชวยเหลือ... บันทึก…. 

เห็นคุณคา…..  (ซาบซึ้ง) สนับสนุน...   โตแยง..     แสดงความคิดเห็น...  

การจัดระบบ……  (ตระหนัก) แสดงความสําคัญ  จัดระเบียบ 

การสรางนิสัย…..  (รับผิดชอบ) พฤติกรรมแสดงออกเชน  สะอาด   เรียบรอย   ตรงต

เวลา 



การประเมินผลรายวิชา 
 
รายวิชานี้แบงเปน 6  หนวย   แยกได     6  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี ้
 

1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเปน ………  สวนโดย 
แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังนี้ 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือรอยละ 40 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเขารวมกิจกรรม 20    
       คะแนน หรือรอยละ20  
  1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน  40  คะแนน  หรือรอยละ  40                 

 
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป 

 
2. เกณฑผานรายวิชาผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ  60 
  2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
   
                                 3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 
                                                จะไดรับคาระดับคะแนน F 
                                          3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 

     คะแนนรอยละ  80  ขึ้นไป               ไดระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 70-74 ไดระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 65-69 ไดระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 60-64 ไดระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 55-59 ไดระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 50-54 ไดระดับคะแนน  D 
 คะแนนต่ํากวารอยละ 49 ไดระดับคะแนน  F 
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1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโครงสราง 10      

2 แรงปฏิกิริยา 10      

3 แรงเฉือน 20      

4 โมเมนตดัด 20      

5 แรงภายในโครงสรางขอหมุน 20      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย)       

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปนการบูรณาการทุกหนวย)  

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 

 

 
 
 



กําหนดการสอน 
 

สัปดาหที่ วัน / เดือน คาบท่ี รายการสอน หมายเหตุ 

1 4/6/62  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสราง/ชนิดของแรงท่ีกระทําตอ
โครงสราง 

 

2 11/6/62  น้ําหนักบรรทุกท่ีกระทําตอโครงสราง            

3  18/6/62  ชนิดของฐานรองรับ/ชนิดของจุดตอ/ชนิดของคาน  

4 25/6/62  ประเภทของโครงสราง/การจําแนกประเภทของโครงสราง  

5 2/7/62  ความหมายของแรงปฏิกิริยา การเขียนแผนผังอิสระแทนแรง   

6 9/7/62  วิธีการหาคาแรงปฏิกิริยา/ขั้นตอนการคาํนวณหาคาแรงปฏิกิริยา  

7 16/7/62  วิธีการหาคาแรงปฏิกิริยาของคานชวงเดยีว          

8 23/7/62  วิธีการหาคาแรงปฏิกิริยาของคานปลายยื่น/ ของคานยื่น          

9 30/7-2/8/62  สอบกลางภาค  

10 6/8/62  ความหมายของแรงเฉือน/เครื่องหมายของแรงเฉือน  

11 13/8/62  การเขียนแผนภาพของแรงเฉือน/ขั้นตอนการคํานวณหาแรงเฉือน  

12 20/8/62  ความหมาย/เครื่องหมายของโมเมนตดีด/ วิธีการเขียนแผนภาพ
โมเมนตดัด 

 

13 27/8/62  การคาํนวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาโมเมนตดัดรอบจุดหมุน 
 การคาํนวณหาโมเมนตดัดโดยพิจารณาพื้นท่ีของแผนภาพแรงเฉือน 

 

14 3/9/62  ความหมาย/ประเภทและสวนประกอบของโครงสรางขอหมุน  

15 10/9/62  สมมุติฐานในการวิเคราะหและหลักในการคํานวณโครงขอหมุน  

16 17/9/62  เครื่องหมายแทนแรงภายในโครงขอหมุน  
การหาแรงปฏิกิริยาของโครงขอหมุน 

 

17 24/9/62  การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรอบจุดตอ 
 การหาแรงภายในโครงขอหมุนโดยวิธีตัดรูปตัด 

 

18 30/9/62-

4/10/62 

 สอบปลายภาค  
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