
                

                                   
 

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
รายวิชากลศาสตรวิศวกรรม 

 
 ( Engineering  Mechanics )   

20100201    
  

 
 
 
 

โดย 
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คํานํา 
 

 

   เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา
กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics ) สําหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวชิาชางกอสรางโดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับศกึษาเก่ียวกับวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใช
หลักการสถิติและเวกเตอรชวย เก่ียวกับระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคู  สมดุล แผนภาพวัตถุ
อิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะหเบื้องตน แรงกระจาย สถิติศาสตรของไหล จุดศูนยถวง เซนทอยด 
โมเมนตความเฉื่อย และความเสียดทาน การแกปญหาโจทยสถิติศาสตรวิศวกรรมที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 
   ผูเขียนไดรวบรวมจัดทําเก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบดวย ลักษณะวิชา การแบงบทเรียน หัวขอ 
จุดประสงคการสอนและการประเมินผลรายวิชา  พรอมทั้งไดจัดทํากําหนดการสอนใบเตรียมการสอนราย
สัปดาหตลอดทั้ง 15 สัปดาห ซึ่งประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระที่สอน วิธีการสอน เอกสารและ
สื่อประกอบการสอนเปนตน  ทั้งนี้ ผูเขียนคาดหวังวา เอกสารประกอบการสอน ฉบับนี้จะเปนเอกสารคูมือของ
อาจารยใชประกอบการสอนที่ไดมีการเตรียมและวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการ
สอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 
 
 
 
 
                           (ชื่อ)……………………………………... 

                                                                                                                  
                (นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 

   เรื่อง                                                                                          หนา 
1. คํานํา  
2. สารบัญ 

 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4. ลักษณะรายวิชา 
 5. บทเรียนและหัวขอ 
 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 
 

วตัถุประสงคร์ายวชิา  เพือให้ 

1. เขา้ใจหลกัสถติศิาสตรก์ารใชเ้วคเตอรช่์วยในการคํานวณแรงในโครงสรา้งและชนิส่วน

เครอืงกล 

2. สามารถวเิคราะหแ์รงในโครงสรา้งและชนิส่วนเครอืงกล หาคุณสมบตัขิองรปูทรงเรขาคณติที

เกยีวกบัสถติศิาสตร ์และสามารถแกปั้ญหาสถติศิาสตรว์ศิวกรรมทเีกยีวขอ้งกบัสาขาวชิาชพี 

3. มเีจตคตทิดีใีนการสบืคน้ความรูแ้ละใชเ้หตุผลทางวทิยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหา มคีวาม

ละเอยีด รอบคอบ และตระหนักถงึความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการคาํนวณแรงโมเมนต์บนระนาบปรภิมูโิดยใชเ้วกเตอรแ์ละ

เครอืงมอืคาํนวณช่วย 

2. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการวเิคราะหแ์รงในชนิส่วนโครงสรา้งและชนิส่วนเครอืงกล 

3. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการคาํนวณเกยีวกบัแรงกระจายและสถติศิาสตรข์องไหล 

4. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการหาจดุศูนยถ่์วง เซนทอยดแ์ละค่าโมเมนตค์วามเฉอืยของ

รปูทรงเรขาคณติ 

5. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการคาํนวณเกยีวกบัแรงเสยีดทานในเครอืงจกัรกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศกึษาเกยีวกบัวธิกีารแกปั้ญหาโจทยท์างวศิวกรรมโดยใชห้ลกัการสถติแิละเวกเตอรช่์วย 

เกยีวกบัระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตแ์ละแรงคู่  สมดุล แผนภาพวตัถุอสิระ โครงสรา้งและ

หลกัการวเิคราะหเ์บอืงตน้ แรงกระจาย สถติศิาสตรข์องไหล จดุศูนยถ่์วง เซนทอยด ์โมเมนตค์วามเฉอืย 

และความเสยีดทาน การแก้ปัญหาโจทยส์ถติศิาสตรว์ศิวกรรมทเีกยีวขอ้งกบัสาขาวชิาชพี 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            20100201      วิชากลศาสตรวิศวกรรม (Engineering  Mechanics )   
2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพบังคับวิชาชีพเลือก  
                                      หลักสูตร ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางกอสราง          
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศกึษาที่ 1  ชั้นปที่   
4.  รายวิชาพื้นฐาน              .......................................   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  3  ชั่วโมง    ปฏิบัติ ...  ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  48.  ชั่วโมง  และ 
                                      นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา .....  ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด  
                                      16  สัปดาห    
6. จํานวนหนวยกิต              3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา          

1.เขา้ใจเหลกัสถติศิาสตรก์ารใชเ้วคเตอรช่์วยในการคาํนวณแรงใน                              

โครงสรา้งและชนิส่วนเครอืงกล 

       2.สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล หาคุณสมบัตขิอง   

       รูปทรงเรขาคณติที่เก่ียวกับสถิติศาสตร และสามารถแกปญหาสถิติศาสตร 

       วิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 

                       3.มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการ 

                       แกปญหา มีความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย 

 
8. คําอธิบายรายวิชา  ศกึษาเกยีวกบัวธิกีารแกปั้ญหาโจทยท์างวศิวกรรมโดยใชห้ลกัการสถติแิละ

เวกเตอรช่์วย เกยีวกบัระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตแ์ละแรงคู่  สมดลุ 

แผนภาพวตัถุอสิระ โครงสรา้งและหลกัการวเิคราะหเ์บอืงต้น แรงกระจาย 

สถติศิาสตรข์องไหล จดุศูนยถ่์วง เซนทอยด ์โมเมนตค์วามเฉอืย และความเสยีด

ทาน การแกปั้ญหาโจทยส์ถติศิาสตรว์ศิวกรรมทเีกยีวขอ้งกบัสาขาวชิาชพี 

 
                                                                                          

 
 

 

 



 

 

 

 
การแบงบทเรียน/หัวขอ 

 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  หลักเบ้ืองตนทางกลศาสตร 

          1.1 คําจํากัดความ 
          1.2 ประเภทของกลศาสตร 
          1.3 ววิฒันาการของกลศาสตร 
          1.4 ปริมาณทางกลศาสตร 
          1.5 มิติและระบบหนวย 

1 2 

2 2.  หลักการของแรงและโมเมนตของแรง 
           2.1 ความหมายและชนิดของแรง 
           2.2 ระบบแรง 
           2.3 โมเมนตของแรง 
          2.4 เงื่อนไขของการสมดุล 
          2.5 ผลลัพธของระบบแรง 

2 3 

3 3.  แผนภาพสวนอิสระและการสมดุลของแรง 
           3.1 แผนภาพสวนอิสระ 

        3.2 การสมดุลของแรง 
       3.3 ทฤษฎีการสมดุลของแรง        

 

1 2 

4 4.  การวิเคราะหระบบแรงสองมิติ 
           4.1 การวิเคราะหแรงสองมิติท่ีพบกัน 

        4.2 การวิเคราะหแรงสองมิติท่ีขนานกัน 
      4.3 โมเมนตของแรงคูควบ         

          4.4 การวิเคราะหแรงสองมิติที่ไมพบกัน หรือการวิเคราะหแรงใน 
               ชิ้นสวนโครงสราง 
             

2 2 

5 5.  การวิเคราะหแรงสามมิติ 
           5.1 บทนํา 

         5.2 การวิเคราะหแรงสามมิติที่พบกัน 
       5.3 การวิเคราะหแรงสามมิติที่ไมพบกัน 

2 2 



6 6.  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตตัด 
           6.1 บทนํา 

        6.2 คําจํากัดความ 
          6.3 แผนภาพแรงเฉือน 
          6.4 แผนภาพของโมเมนตดัด 
          6.5 แผนภาพมาตรฐาน 

1 2 

7 7 แรงเสียดทาน 
          7.1 นิยามและประเภทของแรงเสียดทาน 
          7.2 คุณสมบัติของแรงเสียดทาน 
               7.3 สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน   

1 3 

8 8  จุดศูนยถวงและโมเมนตความเฉ่ือย 
               8.1 ทฤษฎีจุดศูนยถวง 
               8.2 การหาจุดศนูยถวงของรูปทรง 
               8.3 โมเมนตความเฉื่อย 

2 3 

9 9  การเคลื่อนที่ 
                9.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
                9.2 การเคลื่อนที่ในแนวราบ 
                9.3 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
                9.4 การเคลื่อนที่ในแนวโคง 
               9.5 การเคลื่อนที่เชิงมุม 

2 3 

10 10  งานและพลังงาน 
              10.1 งาน 
              10.2 พลังงาน 
              10.3 ความสัมพันธระหวางงานและพลังงาน 
              10.4 งานเสมือน 

2 2 

11 11 แรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 
             11.1 นิยามของแรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 
             11.2 ความสัมพันธระหวางแรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 
             11.3 กฎของแรงเคลื่อนไหว 

2 2 

12 12  หนวยแรง 
                    12.1 บทนํา 
                    12.2 ความเคน 
                    12.3 ความเครียด 
                    12.4 ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด 

2 2 

    
 



 

 

 

จุดประสงคการสอน 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.หลักเบื้องตนทางกลศาสตร 

          1.1 มีความรูความเขาใจในคําจํากัดความ 
          1.2 มีความรูถึงประเภทของกลศาสตร 
          1.3 มีความเขาใจถึงวิวัฒนาการของกลศาสตร 
          1.4 สามารถทราบถึงปริมาณทางกลศาสตร 
          1.5 สามารถหามิติและระบบหนวย    

1 2 

2 2 หลักการของแรงและโมเมนตของแรง 
           2.1 มีความรูความเขาใจความหมายและชนิดของแรง 
           2.2 สามารถหาระบบแรง 
           2.3 มีความเขาใจถึงโมเมนตของแรง 
          2.4 สามารถทราบถึงเงื่อนไขของการสมดุล 
          2.5 สามารถหาผลลัพธของระบบแรง  

2 3 

3 3 แผนภาพสวนอิสระและการสมดุลของแรง 
           3.1สามารถเขาใจถึง แผนภาพสวนอิสระ 

        3.2 สามารถอธิบายถึงการสมดุลของแรง 
       3.3 สามารถวิเคราะหทฤษฎีการสมดุลของแรง         

1 2 

4 4 การวิเคราะหระบบแรงสองมิต ิ
           4.1เขาใจถึง การวิเคราะหแรงสองมิติที่พบกัน 

        4.2 สามารถทําการวิเคราะหแรงสองมิติท่ีขนานกัน 
       4.3 เขาใจถึงโมเมนตของแรงคูควบ         

          4.4 สามารถทําการการวิเคราะหแรงสองมิติท่ีไมพบกันหรือการ 
               วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสราง 
 

2 2 

5 5.  การวิเคราะหแรงสามมิติ 
           5.1 เขาใจถึงบทนํา 

        5.2  สามารถทําการวิเคราะหแรงสามมิติที่พบกัน 
       5.3 สามารถทําการวิเคราะหแรงสามมิติที่ไมพบกัน  

2 2 

6 6.  .  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตตัด 
           6.1 เขาใจถึงบทนํา 

        6.2 เขาใจคําจํากัดความ 

1 2 



          6.3 สามารถทําแผนภาพแรงเฉือน 
          6.4 สามารถทําแผนภาพของโมเมนตดัด 
          6.5 สามารถทําแผนภาพมาตรฐาน  

7 7 แรงเสียดทาน 
          7.1 สามารถใหนิยามและประเภทของแรงเสียดทาน 
          7.2 สามารถหาคุณสมบัติของแรงเสียดทาน 
               7.3 สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน   

1 3 

8 8  จุดศนูยถวงและโมเมนตความเฉ่ือย 
               8.1 เขาใจทฤษฎีจุดศนูยถวง 
               8.2 สามารถทําการหาจุดศนูยถวงของรูปทรง 
               8.3 สามารถหาโมเมนตความเฉื่อย 

2 3 

9 9  การเคลื่อนที่ 
                9.1 เขาใจถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
                9.2 เขาใจถึงการเคลื่อนที่ในแนวราบ 
                9.3 เขาใจถึงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
                9.4 เขาใจถึงการเคลื่อนที่ในแนวโคง 
               9.5 เขาใจถึงการเคลื่อนที่เชิงมุม 

2 3 

10 10  งานและพลังงาน 
              10.1 เขาใจคําวางาน 
              10.2 เขาใจคําวาพลังงาน 
              10.3 สามารถหาความสัมพันธระหวางงานและพลังงาน 
              10.4 สามารถหางานเสมือน 

2 2 

11 11 แรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 
             11.1 สามารถนิยามของแรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 
             11.2 สามารถหาความสัมพันธระหวางแรงกระแทกและแรง 
                    เคลื่อนไหว 
             11.3 สามารถหาและเขาใจถึงกฎของแรงเคลื่อนไหว 

2 2 

12 12  หนวยแรง 
             12.1 เขาใจถึงบทนํา 
             12.2 เขาใจและสามารถหาความเคน 
             12.3 เขาใจและสามารถหาความเครียด 
             12.4 สามารถหาความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด 

2 2 

 

 
 

 
 

 



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 อาศยัเกณฑ) 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 12  หนวย   แยกได     12  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี้ 
 

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. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมต่ํากวารอยละ  60 
  2.2  มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
   
                                 3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะ 
                                                ไดรับคาระดับคะแนน F 

3.2  ผูที่ผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ  ดังนี ้
     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 

 
 
 
 
 



ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
 

เล
ขท

ี่บท
เร

ียน
   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
วย

 

น้ําหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิ
สัย

 

คว
าม

รู-
คว

าม
จํา

 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ําไ
ปใ

ช 

สูง
กว

า 

1 หลักเบื้องตนทางกลศาสตร 5      

2 หลักการของแรงและโมเมนตของแรง 5      
3 แผนภาพสวนอิสระและการสมดุลของแรง 5      
4 การวิเคราะหระบบแรงสองมิติ 5      
5 การวิเคราะหแรงสามมิติ 10      
6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตตัด 5      
7 แรงเสียดทาน 10      
8 จุดศูนยถวงและโมเมนตความเฉ่ือย 5      
9 การเคลื่อนที่ 10      
10 งานและพลังงาน 5      
11 แรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 10      
12 หนวยแรง 5      
        
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย)       
ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปนการบูรณาการทุกหนวย)  

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมทั้งสิ้น 100 

 

 
 
 
 
 



กําหนดการสอน 
 

สัปดาหที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ
1 4 /6/62  หลักเบื้องตนทางกลศาสตร  

2 11/6/62  หลักการของแรงและโมเมนตของแรง  

3  18/6/62  แผนภาพสวนอิสระ  
4 26/6/62  การสมดุลของแรง  
5 2/7/62  การวิเคราะหระบบแรงสองมิติ  
6 9/7/62  การวิเคราะหแรงสามมิติ  
7 23/7/62  แผนภาพแรงเฉือน  
8 23/7/62  โมเมนตตัด  
9 30/7/62-

2/8/62 
                                สอบกลางภาค  

10 6/8/62  แรงเสียดทาน  
11 13/8/62  จุดศูนยถวง  
12 20/8/62  โมเมนตความเฉื่อย  
13 27/8/62  การเคลื่อนที่  
14 3/9/62  งานและพลังงาน  
15 10/9/62  แรงกระแทก  
16 17/9/6  แรงเคลื่อนไหว  
17 24/9/62  หนวยแรง  
18 30/9/62-

4/10/62 
 สอบปลายภาค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 

 
อุดมวิทย  กาญจนวรงค.  2556. กลศาสตรวิศวกรรม. สกายบุกส จํากัด.  ปทุมธานี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัปดาหที…่… 
 

ใบเตรียมการสอน รหัสวิชา……… 
 

บทเรียนท่ี…………ชื่อ..……………………………………         ………..คาบ 
 

ประสงคการสอน         (ลอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมาจากตารางดานหนาของแตละบทเฉพาะขอที่จะ
ใชใน 
                              แตละสัปดาห) 
 
 

                                                     บทที่ 1…………………. 
(ใส
เนื้อหา)……………………………………………………………………………………………………………………………………
……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัปดาหที ่1 
(ตอ) 

 ใบเตรียมการสอน รหัสวิชา …………….. 

หนวยที่…………..…………………………………………………         ………..คาบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกหัด 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..   

 
 
 
 
 
 

 


