ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

หลักสูตรรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-081-141 กลศาสตรประยุกต
APPLIED MECHANICS

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2

ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
2. สภาพรายวิชา
3. ระดับรายวิชา
4. พื้นฐาน
5. เวลาศึกษา

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-081-141 กลศาสตรประยุกต
APPLIED MECHANNICS
วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปที่ 1
90 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบตอสัปดาห
และนักศึกษาตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต

์ราช

มง

คล

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการพื้นฐานทางกลศาสตร
ตามหัวขอตาง ๆ ในคําอธิบายรายวิชาและสามารถประยุกตกับวิชาชีพ
ได
2. มีทักษะปฏิบัติการ

ิกส

3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห การจัดกระทําขอมูล การทํางาน

ฟิส

อยาง เปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการสมดุลของแรง แรงเสียดทานและ
จุดศูนยถวง การเคลื่อนที่ของอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง งานและ
พลังงาน ความยืดหยุน กลศาสตรของของไหล

3

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1 แรง
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
1.1 หนวยและปริมาณพื้นฐาน
50 นาที
1.1.1 ระบบหนวย
1.1.2 แรง มวล น้ําหนัก ความเฉื่อย
1.1.3 กฎของแรงดึงดูดระหวางมวล
1.1.4 กฎของนิวตัน
1.2 เวกเตอร
50 นาที
1.2.1 เวกเตอรของแรง
1.2.2 การรวมเวกเตอรโดยวิธีการเขียนรูป
1.2.3 การรวมเวกเตอรโดยการคํานวณ
1.3 การรวมแรง และการแยกแรง
100 นาที
1.3.1 การหาแรงลัพธ และแรงองคประกอบในระบบ 2 มิติ
1.3.2 การหาแรงลัพธ และแรงองคประกอบในระบบ 3 มิติ
1.4 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรง
6 คาบ
1.4.1 การหาแรงตามกฎของนิวตัน
1.4.2 การรวมแรงและการแยกแรง
1.4.3 การหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (g)
2 สมดุลของแรง
2.1 สมดุลตอการเลื่อนตําแหนง
2.1.1 การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ
2.1.2 สมดุลของแรงที่มาพบกันที่จุดเดียวกัน
2.2 สมดุลตอการหมุน
2.2.1 โมเมนตคูควบ
2.2.2 ทฤษฎีของวาริยอง
2.2.3 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็งตอการหมุน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

100 นาที

4
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา

2.3 ปฏิบัติการทดลองสมดุลของแรง
2.3.1 การหาความสมดุลของแรงที่มาพบกันที่จุดเดียวกัน
2.3.2 การหาความสมดุลของวัตถุแข็งเกร็งตอการหมุนของแรงขนาน
2.3.3 การหาความสมดุลของวัตถุเข็งเกร็งตอการหมุนของแรงไมขนาน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3 แรงเสียดทานและจุดศูนยถวง
3.1 แรงเสียดทาน
3.1.1 แรงเสียดทานสถิตยและแรงเสียดทานจลน
3.1.2 แรงเสียดทานบนพื้นราบและพื้นเอียง
3.2 จุดศูนยถวง จุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยด
3.2.1 จุดศูนยถวงของวัตถุรูปทรงเรขาคณิต
3.2.2 จุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของเสน
3.2.3 จุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของพื้นที่
3.2.4 จุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของปริมาตร
3.2.5 ทฤษฎีของปาปส – กัลตินัส
3.3 ปฏิบัติการทดลองแรงเสียดทานและจุดศูนยถวง
3.3.1 การหาแรงเสียดทาน
3.3.2 การหาจุดศูนยถวง

6 คาบ

4

การเคลื่อนที่ของอนุภาค
4.1 การเคลื่อนที่ 1 มิติ
4.1.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
4.1.2 การเคลื่อนที่เชิงเสน
4.2 การเคลื่อนที่ 2 มิติ
4.2.1 การเคลื่อนที่วิถีโคง
4.2.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
4.2.3 การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก

6 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
70 นาที

130 นาที

5

การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา
6 คาบ

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
100 นาที

100 นาที

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

4.3 ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่ของอนุภาค
4.3.1 แรงเขาสูศูนยกลาง
4.3.2 การเคลื่อนที่แบบเพนดูลัม
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
5.1 โมเมนตัม
5.1.1 โมเมนตัมเชิงเสน
5.1.2 โมเมนตัมเชิงมุม
5.2 โมเมนตความเฉื่อย
5.2.1 การหมุนรอบแกนคงที่
5.2.2 พลังงานจลนในการหมุน
5.3 ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
5.3.1 การทดสอบกฎการอนุรักษโมเมนตัม
5.3.2 การทดสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
6

งานและพลังงาน
6.1 งาน
6.1.1 งานเนื่องจากแรงคงที่
6.1.2 งานเนื่องจากแรงไมคงที่
6.2 พลังงาน
6.2.1 พลังงานศักย
6.2.2 พลังงานจลน
6.2.3 กฎการอนุรักษพลังงาน
6.2.4 กําลัง
6.3 ปฏิบัติการทดลองงาน และพลังงาน
6.3.1 พลังงานศักยยืดหยุน
6.3.2 กฎการอนุรักษพลังงาน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 คาบ

150 นาที

6 คาบ

6
การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ

รหัส

รายการ

เวลา

7 ความยืดหยุน
7.1 สมบัติยืดหยุนของของแข็ง
7.1.1 ความเคน
7.1.2 ความเครียด
7.2 มอดูลัส
7.2.1 มอดูลัสของยัง
7.2.2 มอดูลัสของสภาพแข็งเกร็ง
7.3 ปฏิบัติการทดลองความยืดหยุน
7.3.1 การหาคามอดูลัสของยัง
7.3.2 การหาคามอดูลัสความแข็งเกร็งของวัตถุ

ท. 2 คาบ ป. 3 คาบ
50 นาที

50 นาที

คล

3 คาบ

ท. 2 คาบ ป. 3 คาบ
50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

8. กลศาสตรของไหล
8.1 ความหนาแนน ความดันและความตึงผิวของของไหล
8.1.1 ความหนาแนนของของไหล
8.1.2 ความดันของของไหล
8.1.3 กฎของปาสคาล
8.1.4 ความตึงผิว
8.2 ความเร็ว อัตราการไหล และพลังงานการไหลของของไหล
8.2.1 สมการเบอรนูลลี่
8.2.2 กฎของสโตก
8.3 ปฏิบัติการทดลองกลศาสตรของไหล
8.3.1 การหาคาแรงตึงผิวของของเหลว
8.3.2 การหาคาความหนืด
รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

50 นาที

3 คาบ

ทฤษฎี 30 คาบ ปฏิบัติ 45 คาบ
ทฤษฎี 6 คาบ ปฏิบัติ 9 คาบ
ทฤษฎี 36 คาบ ปฏิบัติ 54 คาบ

จุดประสงคการสอน

7

รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1 แรง
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
1.1 เขาใจเรื่องหนวยและปริมาณพื้นฐาน
50 นาที
1.1.2 อธิบายองคประกอบของระบบหนวย
1.1.2 อธิบายคําจํากัดความของ แรง มวล น้ําหนัก ความเฉื่อย
1.1.3 อธิบายความหมายกฎของแรงดึงดูดระหวางมวล
1.1.4 อธิบายความหมายกฎของนิวตัน
1.2 แกปญหาเกี่ยวกับเวกเตอร
50 นาที
1.4.4 อธิบายเวกเตอรของแรง
1.4.5 อธิบายการรวมเวกเตอรโดยวิธีการเขียนรูป
1.4.6 คํานวณการรวมเวกเตอร
1.3 แกปญหาการรวมแรง และการแยกแรง
100 นาที
1.3.1 คํานวณหาแรงลัพธ และแรงองคประกอบในระบบ 2 มิติ
1.3.2 คํานวณหาแรงลัพธ และแรงองคประกอบในระบบ 3 มิติ
1.4 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรง
6 คาบ
1.4.1 ทําการทดลองเพื่อหาแรง
1.4.2 ทําการทดลองเพื่อหาการรวมแรงและการแยกแรง
1.4.3 ทําการทดลองเพื่อหาคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (g)
2 สมดุลของแรง
ท. 4 คาบ ป. 9 คาบ
2.1 แกปญหาสมดุลตอการเลื่อนตําแหนง
100 นาที
2.1.1 อธิบายการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระของแรง
2.1.2 คํานวณหาคาแรงเพื่อการสมดุลของแรงที่มาพบกันที่จุดเดียวกัน
2.2 แกปญหาสมดุลตอการหมุน
100 นาที
2.2.1 อธิบายโมเมนตคูควบ
2.2.2 อธิบายทฤษฎีของวาริยอง
2.2.3 คํานวณหาคาแรงเพื่อการสมดุลของวัตถุแข็งเกร็งตอการหมุน
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จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

2.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสมดุลของแรง
2.3.1 หาความสมดุลของแรงที่มาพบกันที่จุดเดียวกัน
2.3.2 หาความสมดุลของวัตถุแข็งเกร็งตอการหมุนของแรงขนาน
2.3.3 หาความสมดุลของวัตถุเข็งเกร็งตอการหมุนของแรงไมขนาน

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3 แรงเสียดทานและจุดศูนยถวง
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
3.1 แกปญหาแรงเสียดทาน
100 นาที
3.1.1 อธิบายขอแตกตางระหวางแรงเสียดทานสถิตยกับแรงเสียดทานจลน
3.1.2 คํานวณหาคาแรงเสียดทานบนพื้นราบและพื้นเอียง
3.2 เขาใจจุดศูนยถวง จุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยด
100 นาที
3.2.1 อธิบายการหาจุดศูนยถวงของวัตถุรูปทรงเรขาคณิต
3.2.2 อธิบายการหาจุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของเสน
3.2.3 อธิบายการหาจุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของพื้นที่
3.2.4 อธิบายการหาจุดศูนยกลางมวล และจุดเซ็นทรอยดของปริมาตร
3.2.5 อธิบายทฤษฎีของปาปส – กัลตินัส
3.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ แรงเสียดทานและจุดศูนยถวง
6 คาบ
3.3.1 หาแรงเสียดทาน
3.3.2 หาจุดศูนยถวง
4 การเคลื่อนที่ของอนุภาค
4.1 แกปญหาการเคลื่อนที่ 1 มิติ
8.1.1 อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8.1.2 คํานวณหาคาตางๆ โดยใชสมการการเคลื่อนที่เชิงเสน
4.2 เขาใจการเคลื่อนที่ 2 มิติ
4.2.1 อธิบายการเคลื่อนที่วิถีโคง
4.2.2 อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
4.2.3 อธิบายการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
70 นาที

130 นาที
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จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา

4.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาค
4.3.1 วัดหาแรงเขาสูศูนยกลาง
4.3.2 ทดสอบการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัม

6 คาบ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

5 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
5.1 เขาใจเกี่ยวกับคาโมเมนตัมของวัตถุ
100 นาที
5.1.1 อธิบายโมเมนตัมเชิงเสน
5.1.2 อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม
5.2 แกปญหาโมเมนตความเฉื่อย
100 นาที
5.2.1 หาคาโมเมนตความเฉื่อยของวัตถุรูปทรงเรขาคณิตได
5.2.2 หาคาพลังงานจลนในการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง
5.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
6 คาบ
5.3.1 ทดสอบกฎการอนุรักษโมเมนตัม
5.3.2 ทดสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
6 งานและพลังงาน
6.1 เขาใจเกี่ยวกับงาน
6.1.1 อธิบายงานเนื่องจากแรงคงที่
6.1.2 อธิบายงานเนื่องจากแรงไมคงที่
6.2 เขาใจเกี่ยวกับพลังงาน
6.2.1 อธิบายพลังงานศักย
6.2.2 อธิบายพลังงานจลน
6.2.3 อธิบายกฎการอนุรักษพลังงาน
6.2.4 อธิบายกําลังงาน
6.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับงาน และพลังงาน
6.3.1 วัดพลังงานศักยยืดหยุน
6.3.2 ตรวจสอบกฎการอนุรักษพลังงาน

ท. 4 คาบ ป. 6 คาบ
50 นาที

150 นาที

6 คาบ
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จุดประสงคการสอน

รหัส

รายการ

เวลา
ท. 2 คาบ ป. 3 คาบ
50 นาที

50 นาที

3 คาบ

มง

คล

7. ความยืดหยุน
7.1 เขาใจสมบัติยืดหยุนของของแข็ง
8.1.3 อธิบายความหมายของ ความเคน
8.1.4 อธิบายความหมายของ ความเครียด
7.2 แกปญหามอดูลัส
7.2.1 อธิบายความหมายของ มอดูลัสของยัง
7.2.2 คํานวณหาคามอดูลัสของสภาพแข็งเกร็ง
7.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความยืดหยุน
7.3.1 หาคามอดูลัสของยัง
7.3.2 หาคามอดูลัสความแข็งเกร็งของวัตถุ

ฟิส

ิกส

์ราช

8 กลศาสตรของไหล
ท. 2 คาบ ป. 3 คาบ
8.1 แกปญหาเกี่ยวกับความหนาแนน ความดันและความตึงผิวของของไหล
50 นาที
8.1.1 คํานวณคาความหนาแนนของของไหล
8.1.2 อธิบายความดันของของไหล
8.1.3 คํานวณคาแรงดัน ความดัน โดยใชกฎของปาสคาล
8.1.4 อธิบายแรงตึงผิว
8.2 แกปญหาความดัน ความเร็ว อัตราการไหลและพลังงานการไหลของของไหล 50 นาที
8.2.1 คํานวณหาคาความดัน ความเร็ว อัตราการไหล และพลังงาน
การไหลโดยใชสมการเบอรนูลลี
8.2.2 หาคาความหนืดของของไหลโดยใชกฎของสโตก
8.3 ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตรของไหล
3 คาบ
8.3.1 หาคาแรงตึงผิวของของเหลว
8.3.2 หาคาความหนืดของของเหลว
รวม
ทฤษฎี 30 คาบ ปฏิบัติ 45 คาบ
ทดสอบและทบทวน ทฤษฎี 6 คาบ ปฏิบัติ 9 คาบ
รวมทั้งสิ้น
ทฤษฎี 36 คาบ ปฏิบัติ 54 คาบ
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การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบงเปน
การ ดังนี้
1. วิธีการ

8 หนวยเรียน แยกได 25

บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนิน

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 หรือรอยละ 20
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการรวมกิจกรรม) 10 คะแนน
หรือรอยละ 10
1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 70 คะแนน หรือรอยละ 70
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 คะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม
3. เกณฑคาระดับคะแนน กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับ
คาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้
คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป
ได
ก
เกรด A
เกรด B+
คะแนนรอยละ 75-79
ได
ข+
คะแนนรอยละ 70-74
ได
ข
เกรด B
คะแนนรอยละ 65-69
ได
ค + เกรด C+
คะแนนรอยละ 60-64
ได
ค
เกรด C
เกรด D+
คะแนนรอยละ 55-59
ได
ง+
คะแนนรอยละ 50-54
ได
ง
เกรด D
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ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

ก

ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

ความรู – ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

ทักษะพิสัย

น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย
คะแนนรายหนวย

คล
มง
์ราช
ิกส

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหนวย
แรง
สมดุลของแรง
แรงเสียดทานและจุดศูนยถวง
การเคลื่อนที่ของอนุภาค
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
งานและพลังงาน
ความยืดหยุน
กลศาสตรของไหล

ฟิส

เลขที่หนวย

คะแนนรายหนวย
และน้ําหนักคะแนน

10
10
10
10
10
10
5
5

2
-

5
4
5
6
4
6
3
1

3
3
1
2
4
2
1
2

1
-

2
3
2
2
2
1
1
2

70 2 34
20 หมายเหตุ
10
100

18

1

15

ฟิส
ิกส
์ราช
มง
คล
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