
                                   
 

เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
รายวิชากลศาสตรโครงสราง 1  

 
 ( Structural  Mechanics 1)   

10113206    
  

 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท ์

สาขาวิชาการก่อสร้าง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 



คํานํา 
 

 

   เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชในการการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา
รายวิชากลศาสตรโครงสราง 1  ( Structural  Mechanics 1)  10113206 สําหรับสอนนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกองสราง โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับศกึษาเกยีวกบัหลกัการพนืฐาน    

ฟิสกิสเ์บอีงต้น การสมดุลของแรง แรงโมเมนต ์การหาจดุเซนทอยด ์จดุศูนยถ่์วง โมเมนตข์องความเฉอืย 

รศัมกีารหมนุความเคน้ ความเครยีด โมดลูสัยดืหยุน่ 

   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. 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 
 

วตัถปุระสงคร์ายวิชา  เพือให้ 

1. เขา้ใจหลกัพนืฐานทางฟิสกิสเ์บอืงต้น การสมดลุของแรง 

2. สามารถคํานวณ แรงโมเมนตก์ารหาเซนทอยด ์จดุศูนยถ่์วง โมเมนต์ความเฉอืย รศัมกีาร

หมนุ ความเคน้กบัความเครยีด โมดลูสัยดืหยุน่ 

3. มคีวามรบัผดิชอบและมคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรูเ้กยีวกบัหลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น 

2. คาํนวณหาค่าแรง การรวมแรง การหาแรงลพัธ ์โมเมนต์ การสมดุลของแรง 

3. คาํนวณหาเซนทอยด ์จดุศูนยถ่์วง โมเมนตข์องความเฉือย  

4. คาํนวณหาความเคน้ ความเครยีด ความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้กบัความเครยีด โมดูลสั

ยดืหยุ่น 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศกึษาเกยีวกบัหลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอีงต้น การสมดุลของแรงแรงโมเมนต ์การหาเซนทอยด์

จดุศูนยถ่์วง โมเมนตข์องความเฉือย รศัมกีารหมุน ความเคน้ ความเครยีด โมดูลสัยดืหยุน่ 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะรายวิชา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รายวิชากลศาสตรโครงสราง 1  ( Structural  Mechanics 1)  10113206  
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.เขา้ใจเหลกัพนืฐานทางฟิสกิสเ์บอืงต้น การสมดลุของแรง 

2.สามารถคํานวณ แรงโมเมนตก์ารหาเซนทอยด ์จดุศูนยถ่์วง โมเมนต ์        

ความเฉอืย รศัมกีารหมุน ความเคน้ ความเครยีด โมดลูสัยดืหยุ่น 

                      3.มคีวามรบัผดิชอบและมคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

8. คําอธิบายรายวิชา ศกึษาเกยีวกบัหลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น การสมดุลของแรงแรงโมเมนต ์

การหาเซนทอยดจ์ดุศูนยถ่์วง โมเมนต์ของความเฉอืย รศัมกีารหมุน ความเคน้

ความเครยีด โมดลูสัยดืหยุน่ 

 

 

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การแบงบทเรียน/หัวขอ 

 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  หลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น 

          1.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
          1.2 มีความรูความเขาใจหนวยในการวัดปริมาณตาง ๆ 
          1.3 มีความเขาใจในคําศัพทเฉพาะและความหมาย 
          1.4 สามารถอธิบายการรวมหรือการบวกเวกเตอร 

2 - 

 2 2.  การสมดุลของแรงโมเมนต ์

           2.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
           2.2 สามารถอธิบายโมเมนตของแรง 
           2.3 สามารถอธิบายสมดุลยของแรง 
          2.4 มีความเขาใจและสามารถอธิบายการสมดุลของแรงในระนาบ 
               เดียวกัน 
          2.5 มีความเขาใจและสามารถอธิบายการสมดุลของแรงที่ไมขนานกัน 
          2.6 สามารถหาการสมดุลยของแรงขนานกัน 

4 4 

3 3.  การหาเซนทอยดจุ์ดศูนยถ่์วง 

           3.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
        3.2 มีความเขาใจและสามารถอธิบายจุดศูนยถวง  
              และจุดศูนยกลางมวล 
       3.3 มีความเขาใจและสามารถอธิบายเซนทอยด หรือจุดศูนยกลาง   
             ของวัตถุ 
       3.4 สามารถหาโมเมนตของพ้ืนที่ 

 

4 4 

4 4.   โมเมนตข์องความเฉอืย  

           4.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
        4.2 มีความเขาใจและสามารถอธิบายการหาคาของโมเมนตความ 
             เฉื่อยของพ้ืนที่ 

          4.3 มีความเขาใจและสามารถอธิบายโมเมนตความเฉื่อยโพบาร 
               ของพ้ืนที่ 
          4.4 มีความเขาใจและสามารถอธิบายมิติของโมเมนตความเฉ่ือย 
               ของพ้ืนที่ 
          4.5 เขาใจรัศมีไจเรชัน 

2 
 

4 



          4.6 สามารถอธิบายถึงการเคลื่อนยายแกนโมเมนตความเฉ่ือย            

5 5.  รศัมกีารหมนุความเคน้ ความเครยีด โมดูลสัยดืหยุ่น 

           5.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
        5.2 มีความเขาใจและสามารถอธิบายการวิเคราะหแรงสามมิติ 
             ที่พบกัน 
       5.3 มีความเขาใจและสามารถอธิบายการวิเคราะหแรงสามมิติ 
            ที่ไมพบกัน 

 

2 2 

6 6.  โมดูลสัยดืหยุ่น 

          6.1 มีความรูความเขาใจบทนํา 
        6.2 มีความรูความเขาใจคําจํากัดความ 

          6.3 มีความเขาใจและสามารถอธิบายแผนภาพแรงเฉือน 
          6.4 มีความเขาใจและสามารถอธิบายแผนภาพของโมเมนตดัด 
          6.5 มีความเขาใจและสามารถอธิบายแผนภาพมาตรฐาน 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดประสงคการสอน 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 

ท ป 
1 1.  หลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น 

          1.1 บทนํา 
          1.2 หนวยในการวัดปริมาณตาง ๆ 
          1.3 คําศัพทเฉพาะและความหมาย 
          1.4 การรวมหรือการบวกเวกเตอร 

2 - 

 2 2.  การสมดุลของแรงโมเมนต ์

          2.1 ความนํา 
          2.2 โมเมนตของแรง 
          2.3 สมดุลยของแรง 
          2.4 การสมดุลยของแรงในระนาบเดียวกัน 
          2.5 การสมดุลของแรงที่ไมขนานกัน 
          2.6 การสมดุลยของแรงขนานกัน 

4 4 

3 3.  การหาเซนทอยดจุ์ดศูนยถ่์วง 

           3.1 บทนํา 
        3.2 จุดศูนยถวง และจุดศูนยกลางมวล 
       3.3 เซนทอยด หรือจุดศูนยกลางของวัตถุ 
       3.4 โมเมนตของพ้ืนที่ 

 

4 4 

4 4.   โมเมนตข์องความเฉอืย  

          4.1 บทนํา 
       4.2 การหาคาของโมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

          4.3 โมเมนตความเฉื่อยโพบารของพื้นที่ 
          4.4 มิติของโมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 
          4.5 รัศมไีจเรชัน 
          4.6 การเคลื่อนยายแกนโมเมนตความเฉ่ือย             

2 
 

4 

5 5.  รศัมกีารหมนุความเคน้ ความเครยีด โมดูลสัยดืหยุ่น 

           5.1 บทนํา 
        5.2 การวิเคราะหแรงสามมิติที่พบกัน 
       5.3 การวิเคราะหแรงสามมิติที่ไมพบกัน 

 

2 2 



6 6.  โมดูลสัยดืหยุ่น 

           6.1 บทนํา 
        6.2 คําจํากัดความ 

          6.3 แผนภาพแรงเฉือน 
          6.4 แผนภาพของโมเมนตดัด 
          6.5 แผนภาพมาตรฐาน 

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 อาศัยเกณฑ) วิจารณ…. อภิปราย……ตัดสิน.........   วินิจฉัย..... 

กําหนดราคา………    

 

     2) วิชาที่มีปฏิบตั ิ(ดานทักษะพสิัย) 
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. เกณฑผานรายวิชา               ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง 

  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 

 
 



 
 

 

ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
 

เล
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ี่บท
เร

ียน
 

  คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 

 

 

ชื่อบทเรียน 

คะ
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นร
าย

หน
วย

 

น้ําหนักคะแนน 

พุทธิพิสัย 
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1 หลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น  10      

2 การสมดุลของแรงแรงโมเมนต ์ 10      

3 การหาเซนทอยดจ์ดุศูนยถ์่วง 10      

4 โมเมนตข์องความเฉอืย 10      

5 รศัมกีารหมนุความเคน้ความเครยีด 20      

6 โมดูลสัยดืหยุ่น 20      

7        

8        

9        

10        

11        

12        

        

        

ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย)       

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปนการบูรณาการทุกหนวย)  

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 

 รวมทั้งสิ้น 100 

 

 



 
 

กําหนดการสอน 
 

สัปดาหที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหต ุ

1 4/6/62   หลกัการพนืฐานฟิสกิสเ์บอืงต้น  

2 11/6/62   หนวยในการวัดปริมาณตาง ๆ  

3  18/6/62   คําศัพทเฉพาะและความหมาย 
การรวมหรือการบวกเวกเตอร 

 

4 25/6/62  การสมดุลของแรงโมเมนต ์

โมเมนตของแรง 

 

5 2/7/62  สมดุลยของแรง 
การสมดุลยของแรงในระนาบเดียวกัน 

 

6 9/7/62  การสมดุลของแรงที่ไมขนาดกัน 
การสมดุลยของแรงขนาดกัน 

 

7 16/7/62  การหาเซนทอยดจ์ดุศูนยถ่์วง 

จุดศูนยถวง และจุดศูนยกลางมวล 

 

8 23/7/62  เซนทอยด หรือจุดศูนยกลางของวัตถุ 
 โมเมนตของพ้ืนที่ 

 

9 30/7-2/8/62                                 สอบกลางภาค  

10 6/8/62  โมเมนตข์องความเฉอืย  

การหาคาของโมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

 

11 13/8/62  โมเมนตความเฉื่อยโพบารของพ้ืนที่ 
มิติของโมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

 

12 20/8/62  รัศมีใจเรชัน 
การเคลื่อนยายแกนโมเมนตความเฉ่ือย             

 

13 27/8/62  รศัมกีารหมนุความเคน้ความเครยีดโมดูลสัยดืหยุ่น  

14 3/9/62  การวิเคราะหแรงสามมิติที่พบกัน 
การวิเคราะหแรงสามมิติที่ไมพบกัน 

 

15 10/9/62  โมดูลสัยดืหยุ่น  

16 17/9/62  คําจํากัดความ 
แผนภาพแรงเฉือน 

 

17 24/9/62  แผนภาพของโมเมนตดัด 
แผนภาพมาตรฐาน 

 



18 30/9/62-

4/10/62 

 สอบปลายภาค  

 
บรรณานุกรม 

 
เฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต, โสภติ  นามเชียงใต.  2556. กลศาสตรโครงสราง 1. สกายบุกส จํากัด.  ปทุมธานี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


