
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา กลศาสตร์ 2                                                    รหัสวิชา ว30202            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4                                     ภาคเรียนที่ 2/2557                 ครูผู้สอน      มิสมัสยา   แสนสม !

!

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

 1. สภาพสมดุล  

     1.1 สมดุลต่อการเลื่อนที่ 

    1.2 สมดุลของวัตถุ  

    1.3 สมดุลต่อการหมุน 

           1.3.1 โมเมนต์ของแรง หรือทอร์ก  

           1.3.2 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

1.  รู้และเข้าใจสภาพสมดุลสถิ สมดุลจลน์ในสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง  

     และสมดุลต่อการหมุน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้าง 

     ความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

2.  ทำการทดลองเรื่องสมดุลของแรง 3 แรง พร้อมทั้งหาแรงลัพธ์และนำ 

     เง่ือนไขของสมดุลไปคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องด้วยทักษะกระบวน  

     การทางวิทยาศาสตร์ 

3.  รู้และเข้าใจโมเมนต์ของแรงที่เกิดกับวัตถุขณะวัตถุหมุน และอยู่ในสมดุล  

     ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

2. งาน พลังงาน 

   2.1 แรง และงาน 

         2.1.1 งานของแรงที่ทำมุมกับแนวการ 

                   เคลื่อนที่ 

          2.1.2 การหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ 

   2.2 พลังงาน  

         2.2.1 พลังงานจลน์ 

         2.2.2 พลังงานศักย์ 

   2.3 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

   2.4 การประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล       

4. คำนวณหางานจากผลคูณของแรงกับการกระจัด และจากพื้นที่ใต้กราฟ 

    ระหว่างแรงกับการกระจัด รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของกำลัง ด้วย 

    กระบวนการแก้ปัญหา 

5. ทำการทดลองและอธิบายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงาน แรงที่ 

    ใช้ดึงสปริงกับระยะสปริงที่ยืดออก  และกฎการอนุรักษ์พลังงาน ด้วย 

    กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

6. คำนวณหาพลังงานต่าง ๆ และนำกฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ได้  

    ด้วยกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

3. โมเมนตัมและการชน 

   3.1 โมเมนตัม 

   3.2 แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

   3.3 การชน 

         3.3.1 การชนในหนึ่งมิติ 

         3.3.2 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

         3.3.3 การชนในสองมิติ 

         3.3.4 การระเบิด 

7. รู้และเข้าใจความหมายของโมเมนตัม และแรงกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  

    ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

8. อธิบายความหมายของการดล แรงดล และคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ เม่ือ 

    กำหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

    และกระบวนการแก้ปัญหา 

9. รู้และเข้าใจปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการชน โดย 

    ใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

10. ทำการทดลองการชนกันของรถทดลอง พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาณต่างๆ 

      ที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

11. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัติรย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง 

      พอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ปลอดส่ิง 

      เสพติดและอบายมุข มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก และมีจิตวิทยา 

      ศาสตร์
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !!!

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจจากแบบฝึกหัด  

2. ตรวจจากชิ้นงานกลุ่ม  

3. ตรวจจากใบกิจกรรม 

    การทดลอง  

4. ตรวจจาก Mind map  

5. ตรวจจากแบบทดสอบ 

    จุดประสงค์

1. แบบบันทึกคะแนน  

2. แบบประเมินผลงาน  

3. แบบประเมินการปฏิบัติการ 

    ทดลอง  

4. แบบประเมินผลงาน  

5. แบบทดสอบจุดประสงค์

5 

5 

5 

5 

5

1-6

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-6

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจจากแบบฝึกหัด  

2. ตรวจจากรายงาน  

3. ตรวจจาก Mind map  

4. ตรวจจากแบบทดสอบ 

    จุดประสงค์

1. แบบฝึกหัด  

2. แบบประเมินผลงาน  

3. แบบประเมินผลงาน  

4. แบบทดสอบจุดประสงค์

5 

5 

5 

10

7-10

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 7-10

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจจากชิ้นงานกลุ่ม  

2. ตรวจจากใบกิจกรรม 

    การทดลอง

แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ตรวจจากแบบฝึกหัด  

2. ตรวจจากรายงาน  

3. ตรวจจาก Mind map

แบบประเมิน - -
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สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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