
เอกสารประกอบการเรียนวชิาฟิสิกส์ 2 (ว31202) 
ครูจรีศักดิ์  ภู่ทับทิม 

เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ น า้หนัก 2.0 หน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างงานกบัพลงังานจลน์พลงังานศกัยแ์ละหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน ก  าลงัโมเมนตมั

เชิงเสน้และการชนกนัของวตัถุทั้งในหน่ึงมิติและสองมิติ โมเมนตมัเชิงมุม การหมุนของวตัถุเกร็งรอบแกนคงท่ี 

และการกล้ิงของวตัถุโดยไม่ไถล การหมุนแบบควงของลกูข่าง กฎแห่งความโนม้ถ่วง สมดุลของวตัถุและสมบติั

เก่ียวกบัการยดืหยุน่ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้

ขอ้มลู  การอภิปรายเพ่ือใหเ้กิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการ

ตดัสินใจ  การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมและมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หน่วยที่ 1 งานและพลงังาน 

1. อธิบายผลคูณแบบสเกลาร์ของแรงและการกระจดัได้
2. อธิบายงานเน่ืองจากแรงคงท่ีและแรงไม่คงท่ีได้
3. อธิบายก าลงังานทางฟิสิกส์ได้
4. อธิบายเก่ียวกบัหลกัการอนุรักษพ์ลงังานได ้
5. บอกความสมัพนัธร์ะหว่างงานและพลงังานได้

หน่วยที่ 2 โมเมนตมัและการชน 

1. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างการดลกบัโมเมนตมัท่ีเปล่ียนไปได้
2. อธิบายโมเมนตมัเชิงเสน้และหลกัการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงเสน้ได้
3. อธิบายการชนในหน่ึงมิติแบบยดืหยุน่และไม่ยดืหยุน่ และการชนแบบสองมิติได้

หน่วยที่ 3 การเคลือ่นทีแ่บบหมุน 

1. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบหมุนดว้ยความเร่งเชิงมุมคงท่ีและความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณเชิงมุมและปริมาณ
เชิงเสน้ได้

2. ค านวณหาโมเมนตค์วามเฉ่ือยของวตัถุเกร็งท่ีหมนุรอบแกนคงท่ี ทอร์ก ความสมัพนัธร์ะหว่างทอร์กกบั
ความเร่งเชิงมุมได้

3. อธิบายงาน ก าลงั และพลงังานของการเคล่ือนท่ีแบบหมุนได้
4. อธิบายการกล้ิงโดยไม่ไถลของวตัถุได้
5. อธิบายโมเมนตมัเชิงมุมของอนุภาคและวตัถุเกร็งและหลกัการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมุมได้
6. อธิบาย การหมุนควงของลกูข่างได้

ฟิสิกส์ 2 (ว31202) PAGE 1 ฟิสิกส์ ครูโก๊ด 

EMAIL : t.ghode@gmail.com  LINE ID:ghode_oun TEL:0887530116

  P
HY

SIC
S 
T.G

HO
DE

 

  ฟิ
สิก
ส์ 
ครู
โก๊
ด



หน่วยที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุ่น 

1. อธิบายจุดศนูยถ่์วงของวตัถุ และเง่ือนไขของสมดุลได้
2. อธิบายสมดุลสถิต สมดุลจลน์ได้
3. อธิบายโมเมนตข์องแรงคู่ควบได้
4. ค านวณปัญหาเก่ียวกบัสมดุลกลได้
5. อธิบายสมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร และสมดุลสะเทินได้
6. อธิบายสมบติัการยดืหยุน่ของของแข็งได้
7. อธิบายมอดุลสัของความยดืหยุน่ได้
8. อธิบายพฤติกรรมของวสัดุท่ีมีมอดุลสัของความยดืหยุน่ต่างกนัได้

เนือ้หา 
หน่วยที่ 1 งานและพลงังาน เวลาเรียน 18  ช่ัวโมง ( 4  สัปดาห์คร่ึง) 

1. งาน
2. ก าลงั
3. พลงังาน
4. กฎการอนุรักษพ์ลงังานกล  สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี  2 
5. งานและพลงังาน
6. เคร่ืองกล

หน่วยที่ 2 โมเมนตมัและการชน เวลาเรียน 18 ช่ัวโมง ( 4 สัปดาห์คร่ึง ) 
1. โมเมนตมั
2. แรงและการเปล่ียนโมเมนตมั
3. การดลและแรงดล สอบกลางภาค 
4. การชน
5. การระเบิด

หน่วยที่ 3 การเคลือ่นทีแ่บบหมุน เวลาเรียน 16 ช่ัวโมง (4 สัปดาห์) 

1. การหมุน  ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม

2. ทอร์กกบัการเคล่ือนท่ีแบบหมุน

3. โมเมนตค์วามเฉ่ือย

4. พลงังานจลน์ของการหมนุ

5. โมเมนตมัเชิงมุมและอตัราการเปล่ียนโมเมนตมัเชิงมุม

6. การท างานในการหมุน

7. การแกว่งของวตัถุ

สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 1 

         

สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 3 

สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 4 
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หน่วยที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุ่น เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง ( 5 สัปดาห์ ) 

1. สภาพสมดุล

2. เง่ือนไขของสมดุล

3. โมเมนตข์องแรงหรือทอร์ก สอบปลายภาค 

4. โมเมนตข์องแรงคู่ควบ

5. เสถียรภาพของสมดุล

6. สภาพยดืหยุน่

การประเมนิผล คะแนน 70:30 คะแนน 

ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย   20  คะแนน 
ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : จิตพิสยั 5 คะแนน 
ปฏิบติัการทดลอง 5 คะแนน 
ประเมินจากการสอบยอ่ย  20  คะแนน 
ประเมินจากการสอบกลางภาค   20  คะแนน 
ประเมินจากการสอบปลายภาค   30  คะแนน 

รวม 100  คะแนน 
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