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ทฤษฎีโครงสราง  ( Theory  of  Structures) 20100203  3(3-0-6) 

วัตถุประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจวิธีหาแรงในโครงสราง 

2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงของตัวคาน แรงใน

ชิ้นสวนของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี สมใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวิเคราะหแรงภายในโครงสราง 

2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสราง 

3. เขียนเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

4. คํานวณคาการโกงของคาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนท่ีเก่ียวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายใน

ชิ้นสวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงของคานโดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนตและคาน

เสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาทฤษฏีโครงสราง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา 

 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัต ิ     หนวยท่ี 1 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                      สอนครั้งท่ี 1 

ชื่อหนวย  ความรูเบื้องตนท่ีเก่ียวกับโครงสราง 

ชื่อเรื่อง   ความรูเบื้องตนท่ีเก่ียวกับโครงสราง                จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. แรง 

 2. น้ําหนัก  

 3. การสมดุลย 

 4. สัญลักษณท่ีใชสําหรับโครงสราง 

สาระสําคัญ 

 ไมวากรณีใดๆ หรืออํานาจใดๆ ก็ตามท่ีสามารถทําหรือพยายามทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีแกวัตถุ หรือ

เปลี่ยน หรือพยายามเปลี่ยนแนวทางของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยู โดยมี แรงลัพธ แรงปฏิกิริยา แรงกระทํา

ดานขาง แรงกระทําตามยาว แรงรั้ง แรงหนีบศูนย ฯลฯ 

 จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแรง น้ําหนัก การสมดุลย  
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณโครงสราง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแรง น้ําหนัก การสมดุลย  
2. สามารถอธิบายถึงแรง น้ําหนัก การสมดุลย 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณโครงสราง 
4. สามารถอธิบายถึงสัญลักษณโครงสราง 

 



  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแรง น้ําหนัก การสมดุลย  
2. สามารถอธิบายถึงแรง น้ําหนัก การสมดุลยได 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสัญลักษณโครงสราง 
4. สามารถอธิบายถึงสัญลักษณโครงสรางได 

 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับการแรง น้ําหนัก การสมดุลย 

 2. อธิบายความหมายสัญลักษณโครงสราง 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 1 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางการแรง น้ําหนัก การสมดุลย สัญลักษณโครงสราง 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหแรง น้ําหนัก การสมดุลย สัญลักษณโครงสราง 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแรง น้ําหนัก การสมดุลย สัญลักษณโครงสราง 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรง น้ําหนัก การ

สมดุลย สัญลักษณ

โครงสราง 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรง น้ําหนัก การ

สมดุลย สัญลักษณ

โครงสราง 

- อธิบายถึงความสําคัญ

แรง น้ําหนัก การสมดุลย 

สัญลักษณโครงสราง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ      หนวยท่ี 2 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                    สอนครั้งท่ี 2 

ชื่อหนวย   แรงปฏิกิริยา 

ชื่อเรื่อง   แรงปฏิกิริยา                                          จํานวนคาบ  

หัวขอเรื่อง  

 1. วิธีการคํานวณ 

 2. วิธีเขียนรูป  

สาระสําคัญ 

 ลักษณะโครงสรางโดยท่ัวๆ ไป แบงออกเปน 2 ชนิด ใหญๆ คือโครงสรางแบบงาย และโครงสราง

แบบยาก สําหรับแรงท่ีกระทําตอโครงสรางมี 2 ชนิด คือ แรงกระทํา กับแรงตานตรงท่ีรองรับ ฯลฯ 

 จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการคํานวณ 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเขียนรูป 
3. สามารถคํานวณและเขียนรูป 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการคํานวณ 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเขียนรูป 
3. สามารถคํานวณและเขียนรูป 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการคํานวณได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเขียนรูปได 
3. สามารถคํานวณและเขียนรูปได 

 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 



                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับแรงปฏิกิริยา วิธีการคํานวณ และการเขียนรูป 

 2. อธิบายความหมายของแรงปฏิกิริยา 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 2 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงแรงปฏิกิริยา 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหแรงปฏิกิริยา 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแรงปฏิกิริยา 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงปฏิกิริยา 

วิธีการคํานวณและเขียนรูป 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงปฏิกิริยา 

วิธีการคํานวณและเขียนรูป  

- อธิบายถึงความสําคัญ

แรงปฏิกิริยา วิธีการ

คํานวณและเขียนรูป 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏบิัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 3 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                      สอนครั้งท่ี 3 

ชื่อหนวย  แรงเฉือนและโมเมนตดัด 

ชื่อเรื่อง  แรงเฉือนและโมเมนตดัด                 จาํนวนคาบ  

หัวขอเรื่อง  

 1. แรงเฉือน 

 2. โมเมนตดัด 

 3.  เครื่องหมายท่ีใชสําหรับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 

 4. คานกับการโคงงอ 

 5. ชนิดการรองรับของคาน 

 6. สัญลักษณท่ีใชสําหรับโครงสราง 

สาระสําคัญ 

 แรงเฉือน คือแรงท่ีสามารถทําใหวัตถุขาดออกจากกัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีแรงมากระทําในทิศทาง

ตรงกันขาม แตวาแนวของแรงไมตรงกัน แรงท้ังสองจะพยายามบงแยกหรือเฉือนวัตถุออกจากกัน เราเรียนวัตถุ

นี้ถูกกระทําดวยแรงเฉือน  

 โมเมนตดัด คือผลบวกทางพีชคณิตของโมเมนตท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากน้ําหนัก ณ หนาตัดของคานดานใด

ดานหนึ่ง โดยหนาตัดนั้นตองตั้งไดฉากกับศูนยกลางความยาวของคาน  

 จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

1. มีความรูเก่ียวกับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 
2. มีความรูเก่ียวกับเครื่องหมายท่ีใชสําหรับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 
3. มีความรูเก่ียวกับคานกับการโคงงอ 
4. มีความรูเก่ียวกับชนิดการรองรับของคาน 
5. มีความรูเก่ียวกับสัญลักษณท่ีใชสําหรับโครงสราง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 



1. ความรูเก่ียวกับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 
2. มีความรูเก่ียวกับเครื่องหมายท่ีใชสําหรับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 
3. มีความรูเก่ียวกับคานกับการโคงงอ 
4. มีความรูเก่ียวกับชนิดการรองรับของคาน 
5. มีความรูเก่ียวกับสัญลักษณท่ีใชสําหรับโครงสราง 

 
  ดานทักษะและกระบวนการ 

1. สามารถหาแรงเฉือนและโมเมนตดัดได 
2. สามารถเขาใจถึงเครื่องหมายท่ีใชสําหรับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 
3. สามารถเขาใจเก่ียวกับคานกับการโคงงอ 
4. สามารถเขาใจถึงชนิดการรองรับของคาน 
5. สามารถเขาใจถึงสัญลักษณท่ีใชสําหรับโครงสรางได 

 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 

 2. อธิบายความหมายสัญลักษณโครงสราง 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 3 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางแรงเฉือนและโมเมนตดัด 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหแรงเฉือนและโมเมนตดัด 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 



 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับแรงเฉือนและโมเมนตดัด 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงเฉือนและ

โมเมนตดัด 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงเฉือนและ

โมเมนตดัด 

- สามารถคํานวณแรงเฉือน

และโมเมนตดัด 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ              หนวยท่ี 4 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                   สอนครั้งท่ี 4 

ชื่อหนวย   แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

ชื่อเรื่อง   แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด        จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. การเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับคาแรงปฏิกิริยา 

 2. แรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

 3. การเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับแรงเฉือนของคาน 

 4. แรงเฉือนเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

 5. การเขียนอินฟลูเอ็นซไลนของโมเมนตดัด 

 6. โมเมนตเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

สาระสําคัญ 

 กอนท่ีจะคํานวณคาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัด จะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงท่ีน้ําหนัก

บรรทุกนั้นกระทํา ไมวาจะเปนน้ําหนักชนิดเคลื่อนท่ียายหรือเคลื่อนท่ีก็ตาม ในการคํานวณออกแบบสวน

โครงสรางจึงมีความจําเปนตองทราบตําแหนงของน้ําหนักฯลฯ 

 จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

          1. มีความรูความสามารถในการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับคาแรงปฏิกิริยา 

 2. มีความรูแรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

 3. มีความสามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับแรงเฉือนของคาน 

 4. สามารถทราบถึงแรงเฉือนเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

 5. สามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนของโมเมนตดัด 

 6. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 



  
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

            1. มีความสามารถในการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับคาแรงปฏิกิริยา 

                     2. มีความรูแรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

                     3. มีความสามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับแรงเฉือนของคาน 

                     4. สามารถทราบถึงแรงเฉือนเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

                    5. สามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนของโมเมนตดัด 

                    6. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

                             1. มีความสามารถในการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับคาแรงปฏิกิริยาได 

                    2. มีความรูแรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

                    3. มีความสามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนสําหรับแรงเฉือนของคาน 

                    4. สามารถทราบถึงแรงเฉือนเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ีได 

                   5. สามารถการเขียนอินฟลูเอ็นซไลนของโมเมนตดัดได 

                   6. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตเนื่องจากน้ําหนักเคลื่อนท่ี 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

 2. อธิบายความหมายแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 4 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงปฏิกิริยา แรง

เฉือน และโมเมนตดัด 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแรงปฏิกิริยา แรง

เฉือน และโมเมนตดัด 

- สามารถคํานวณหาแรง

ปฏิกิริยา แรงเฉือน และ

โมเมนตดัด 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ      หนวยท่ี 5 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                    สอนครั้งท่ี 5 

ชื่อหนวย  เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

ชื่อเรื่อง  เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน                 จํานวนคาบ 1 

หัวขอเรื่อง  

 1. แรงเคนในโครงถัก 

 2. โครงแข็งเกร็งกับจํานวนคาน  

 3. ประเภทของโครงถัก 

 4. การพิจารณาแรงดึงและแรงอัดและวิธีสังเกตทิศทาง 

 5. การหาแรงเคนโดยวิธีการเขียนกราฟฟค 

สาระสําคัญ 

 เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงภายนอกเหลานี้จะทําใหเกิดแรงภายในข้ึนในวัตถุนั้นดวย  

 จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

                   1. มีความรูเก่ียวกับแรงเคนในโครงถัก 

          2. มีความรูเก่ียวกับโครงแข็งเกร็งกับจํานวนคาน  

          3. มีความรูเก่ียวกับประเภทของโครงถัก 

          4. มีความรูเก่ียวกับการพิจารณาแรงดึงและแรงอัดและวิธีสังเกตทิศทาง 

          5. มีความรูเก่ียวกับการหาแรงเคนโดยวิธีการเขียนกราฟฟค 

 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

                   1. มีความรูเก่ียวกับแรงเคนในโครงถัก 



          2. มีความรูเก่ียวกับโครงแข็งเกร็งกับจํานวนคาน  

          3. มีความรูเก่ียวกับประเภทของโครงถัก 

          4. มีความรูเก่ียวกับการพิจารณาแรงดึงและแรงอัดและวิธีสังเกตทิศทาง 

          5. มีความรูเก่ียวกับการหาแรงเคนโดยวิธีการเขียนกราฟฟค 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

                   1. สามารถนําความรูเก่ียวกับแรงเคนในโครงถักไปใชได 

          2. มีความรูเก่ียวกับโครงแข็งเกร็งกับจํานวนคานไปใชได  

          3. สามารถนําความรูเก่ียวกับประเภทของโครงถัก 

          4. สามารถพิจารณาเก่ียวกับการพิจารณาแรงดึงและแรงอัดและวิธีสังเกตทิศทาง 

          5. สามารถหาเก่ียวกับการหาแรงเคนโดยวิธีการเขียนกราฟฟค 

  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

 2. อธิบายความหมายเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 5 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 



  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิเคราะหเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 

 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเสนอิทธิพลในคาน

และโครงขอหมุน 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเสนอิทธิพลในคาน

และโครงขอหมุน 

- อธิบายถึงความสําคัญ

เสนอิทธิพลในคานและ

โครงขอหมุน 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ     หนวยท่ี 6 

วิชาทฤษฎีโครงสราง                                                      สอนครั้งท่ี 6 

ชื่อหนวย  การวิเคราะหคานตอเนื่อง 

ชื่อเรื่อง    การวิเคราะหคานตอเนื่อง               จํานวนคาบ  

หัวขอเรื่อง  

 1. โมเมนตลบ 

 2. โมเมนตบวก  

 3. น้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักแผกระจาย 

 4. น้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักท่ีลงเปนจุด 

สาระสําคัญ 

 ในการหาคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง มีวิธีการหาไดหลายวิธี แตจะ

กลาวถึงคือ วิธี Three  Moment  Equation คือ สมการซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธระหวางคาของโมเมนตดัดท่ี

ฐานรองของคานตอเนื่อง 3 จุด ฯลฯ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคท่ัวไป     ผูเรียน 

  1. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตลบ 

  2. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตบวก  

  3. มีความรูเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักแผกระจาย 

  4. มีความรูเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักท่ีลงเปนจุด 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   ผูเรียนสามารถ 
 ดานความรู 

            1. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตลบ 

            2. มีความรูเก่ียวกับโมเมนตบวก  

            3. มีความรูเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักแผกระจาย 



            4. มีความรูเก่ียวกับน้ําหนักท่ีมากระทําเปนน้ําหนักท่ีลงเปนจุด 

  ดานทักษะและกระบวนการ 

   สามารถหาคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง ดวย วิธี 
Three  Moment  Equation ได 
  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. มีความสนใจใฝรู 

                    2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

           3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

           4. สามารถปฏิบัติงานเปนกลุมได 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1. สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง 

 2. อธิบายความหมายคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง 

 3. ผูสอนแจงจุดประสงคของการเรียนการสอน 

 ข้ันกําหนดปญหา    ผูสอนใหนักศึกษา 

  1. แจกใบความรูท่ี 6 ใหกับนักศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาบอกถึงขอแตกตางระหวางคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง 

  3. สอนใหนักศึกษารูจักวิธีการคํานวณหาคาคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคาน

ตอเนื่อง 

 ข้ันทําความเขาใจในปญหา 

 1. นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาโมเมนตดัด แรงเฉือน และแรงปฏิกิริยาของคานตอเนื่อง 

 2. ผูสอนและผูเรียนนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

 ข้ันดําเนินการ 

 1. ลงเพ่ือศึกษาขอแตกตางตาง ๆ จากตัวอยางของจริง 



 2. นักศึกษาสรุปขอมูลตาง ๆ  

ส่ือ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

 1. CD ทฤษฎีโครงสราง 

 2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 3. แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการวัด ประเมินผลและเกณฑผานการประเมิน 

จุดประสงคและพฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการผานการ

ประเมิน 

ดานความรู 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคาโมเมนตดัด แรง

เฉือน และแรงปฏิกิริยา

ของคานตอเนื่อง 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

คําถาม/แบบฝกหัด ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

ดานกระบวนการ 

- มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคาโมเมนตดัด แรง

เฉือน และแรงปฏิกิริยา

ของคานตอเนื่อง 

- สามารถคํานวณคา

โมเมนตดัด แรงเฉือน และ

แรงปฏิกิริยาของคาน

ตอเนื่อง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- มีความสนใจใฝรู 

- มีความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมาย 

- มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

- สามารถ

ปฏิบัติงานเปน

กลุมได 

ตอบคําถาม/ 

ทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

สังเกตลักษณะท่ีพึง

ประสงค

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจรยิธรรม

และคานิยมอันพึง

ประสงค 

คําถาม/แบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการสังเกต

คุณลักษณะดาน

คุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมอันพึง ประสงค 

ตอบคําถาม/ทํา

แบบฝกหัดไดถูกตอง

อยางนอย 70 %  

 

 

 

 

 

ตองไดคะแนนเฉลี่ย 3 

คือระดับดี จากคะแนน 

4 คือระดับดีมาก 
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