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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณิตศาสตร 

 
 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

4092401 แคลคูลสั 2 

 
Calculus 2 

 

 

2. จํานวนหนวยกิต 
 

 
3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผูสอน 

กลุม 59/6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรินทร ศรี

ปญญา 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
 

 
ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 

 
4091401 แคลคลูัส 1 จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6), 4091401 แคลคลัูส1 จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6) 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
 

 
ไมม ี

 

8. สถานที่เรียน 
 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
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1 เมษายน 2560 

 
 

หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
 

 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในความหมายของปริพันธ ทฤษฎีบทหลักมลูของแคลคูลสั สามารถหาปริพันธของ

ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมติิผกผัน และฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในเรื่องเทคนิคการหาปริพันธ พรอมทั้งสามารถหาปริพันธโดยการเปลีย่นตัวแปร โดยการแยกสวน 

โดยการแยกเศษสวนยอย และโดยการแทนคาดวยฟงกชันตรโีกณมติิ 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากเนื้อหารายวิชาไปประยุกตใชในการแกปญหาที่เก่ียวของกับการหาพื้นที่ของบริเวณใน

ระนาบ และปรมิาตรของรูปทรงตนัที่เกิดจากการหมุน 

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูในเรื่องปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรมแมคล

อริน สมการอิงตัวแปรเสริม และพกิัดเชิงข้ัว 

5. เพ่ือใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

เพ่ือใหรายวิชามีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและธรรมชาติของรายวิชา ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพในระดับสากล  

 

หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 

 
 

          รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 4091401 แคลคูลสั 1 ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและ

การประยุกต ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุพันธและปริพันธในพิกัดเชิงข้ัว 

 
           

 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

45 ชั่วโมง  ไมม ี 90 ช่ัวโมง  ตามความเหมาะสม  
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 

 
1 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 

หมวดท่ี 4. การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุคาของ

คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ

ซื่อสัตยสุจรติ  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงตอเวลา และความ

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเปนผูนาํและผู

ตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถ

แกไขขอขัดแยงและลําดับความสาํคัญ  

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคณุคาและศกัดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย  

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

คร ู 

    

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจในองคความรู

เรื่องวิชาชีพครู  ความรูทั่วไป และ

ความรูดานวิชาชีพครูอยาง

กวางขวาง เปนระบบ สามารถวิเคราะห

และแกปญหาได  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การประเมินการบาน 

3. การทดสอบหลังเรียน 

4. การสอบกลางภาค 

5. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรูในหลักการและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของอยางบูรณาการ  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การประเมินการบาน 

3. การทดสอบหลังเรียน 

4. การสอบกลางภาค 

5. การสอบปลายภาค  

 

3.มีความเขาใจความกาวหนาของความรู

เฉพาะดานในสาขาวิชาชีพครูอยาง

ลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรูและเห็นความสําคัญของการ

ใชงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและตอยอดองค

ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพคร ู 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การประเมินการบาน 

3. การทดสอบหลังเรียน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

4. การสอบกลางภาค 

5. การสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ

และกระบวนการคดิที่เก่ียวของกับสาขา

วิชาชีพครู  

    

 

2.สามารถสืบคน ทําความเขาใจ และ

ประเมินขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและ

สรางสรรค  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การเรียนรูดวยตนเอง  

1. การสอบขอเขียน/สอบยอย 

2. การประเมินการบาน 

3. การทดสอบหลังเรียน 

4. การสอบกลางภาค 

5. การสอบปลายภาค  

 

3.สามารถวเิคราะหและใชวิจารณญาณ

ในการตัดสินเก่ียวกับการจัดการเรยีน

การสอนและการพัฒนาผูเรียนโดย

คํานึงถึงความรูภาคทฤษฎ ีประสบการณ

ภาคปฏิบตัแิละผลกระทบจากการ

ตัดสิน  

    

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางผูเรียนกับผูมีสวนเก่ียวของอยาง

เปนกัลยาณมติร  

    

 

2.มีความเปนผูนําและผูตามในการ

ทํางานเปนทีม รวมทั้งมีสวนชวยและเอื้อ

ตอการแกปญหาในกลุมไดอยาง

สรางสรรค  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการ

วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอยาง

ตอเนื่องพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู

อยางตอเนื่องตลอดจนมีความรับผดิชอบ

ตอสวนรวม  

    



5/16 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะหขอมลู ขาวสาร

ที่เปนตัวเลขเชิงสถิต ิหรือทาง

คณิตศาสตร ภาษาพูด  ภาษาเขียน อันมี

ผลใหเขาใจองคความรูหรือประเดน็

ปญหาไดอยางชัดเจน  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

 

2.มีความสามารถในการสืบคน

ขอมูล การประมวลผล แปล

ความหมาย และการเลือกใชขอมูล

สารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

    

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธภิาพทั้งการพูด การฟง การ

อาน และการเขียน  พรอมท้ังเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสมคํานึงถึงบุคคลและกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 

2. การประเมินกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากิจกรรม  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการเรยีนรู การวัด

ประเมินผล การจัดการชั้นเรยีน การ

บันทึกและรายงานผล และการวจิยัใน

ชั้นเรียน  

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการ

สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู บันทึกและ

รายงานผลการจดัการเรียนรูและทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรยีนไดอยางเหมาะสมตามความ

แตกตางระหวางบุคคล  

    

 

3.สามารถจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและบรรยากาศแหงการเรียนรูที่

อบอุน มั่นคง ปลอดภัย  
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สถานะ ผลการเรยีนรู กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

 

4.ตระหนักถึงคณุคาของการนํา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

กับการสอน การประเมินผล การจัดการ

ชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนได

อยางเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล  

    

 

หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1  - อธิบายภาพรวม

และความตอเนื่อง

ของเนื้อหารายวชิา 

- ความหมายและ

ความสําคญัของ

ปริพันธ 

- วิธีการวดัและ

ประเมินผล ขอตกลง

ในการเรียน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- ซักถามความเขาใจ

เบ้ืองตนและทบทวน

ความรูพ้ืนฐาน 

- รวมอภิปราย

ความหมายและ

ความสําคญัของ

ปริพันธ 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน 

- รวมกําหนดขอตกลง

ในการเรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสอื  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

3. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

4. การ

ประเมิน

การบาน 

5. การ

ทดสอบหลัง

เรียน  

2  - การหาปริพันธของ

ฟงกชันพีชคณิต 

- การหาปริพันธโดย

การแทนคา  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมท้ัง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสอื  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ

สังเกต
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

พฤติกรรม 

3. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

4. การ

ประเมิน

การบาน 

5. การ

ทดสอบหลัง

เรียน  

3  - การหาปริพันธโดย

การแทนคา (ตอ) 

- ทฤษฎีบทหลักมูล

ของแคลคูลัส  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การสอบ

ขอเขียน/

สอบยอย 

2. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

3. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

4. การ

ประเมิน

การบาน 

5. การ

ทดสอบหลัง

เรียน  

4  - การหาปริพันธของ

ฟงกชันเลขชี้กําลัง 

- การหาปริพันธของ

ฟงกชันลอการิทึม  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

กลางภาค  

5  - การหาปริพันธของ

ฟงกชันตรีโกณมติิ

ผกผัน 

- การหาปริพันธของ

ฟงกชันไฮเพอรโบ

ลิก  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

กลางภาค  

6  - เทคนิคการหา

ปริพันธ 

- การหาปริพันธโดย

การแยกสวน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

กลางภาค  

7  - การหาปริพันธของ

ฟงกชันตรีโกณมติิ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

กลางภาค  

8  - สอบกลางภาค  0  0            

9  - การหาปริพันธโดย

การแทนคาดวย

ฟงกชันตรีโกณมติิ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ



10/16 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

10  - การหาปริพันธโดย

การแยกเศษสวน

ยอย  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

11  - ประยุกตของ

ปริพันธ 

- การหาพื้นที่ของ

บริเวณในระนาบ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

12  - การหาปริมาตร

ของรูปทรงตันที่เกิด

จากการหมุน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

13  - ปริพันธไมตรง

แบบ  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ



12/16 

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

ความรูและ

ความเขาใจ  

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

14  - ลําดับและอนุกรม 

- อนุกรมกําลัง 

- อนุกรมเทย

เลอร และอนุกรม

แมคลอริน  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

15  - สมการอิงตัวแปร

เสรมิ และพิกดัเชิง

ขั้ว  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/
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สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน  

การสอน 

สื่อและ

แหลงการ

เรียนรู 

ชิ้นงาน/

ภาระงาน 

การประเมิน 

การเรยีนรู 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

ตนเอง  - มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

ความเขาใจ  บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

16  - สมการอิงตัวแปร

เสรมิ และพิกดัเชิง

ขั้ว (ตอ) 

- สรุปเนื้อหา

รายวิชา  

3  0  1. การ

บรรยาย 

2. การ

อภิปราย 

3. กิจกรรม 

4. การ

เรียนรูดวย

ตนเอง  

- บรรยาย

แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎ ีพรอมทั้ง

ยกตัวอยาง

ประกอบ และรวม

อภิปรายเนื้อหา

รายวิชา 

- สรุปเนื้อหารายวิชา

และประมวลความรู

จากบทเรียนท้ังหมด 

- มอบหมายงาน

การศึกษาคนควาดวย

ตนเองพรอมทั้ง

สอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนพรอม

ทั้งทดสอบความรูและ

ความเขาใจทายคาบ

เรียน  

1. เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

2. หนังสือ  

- การศึกษา

คนควาดวย

ตนเอง/

แบบฝกหัด 

-

 แบบทดสอบ

ความรูและ

ความเขาใจ  

1. การ

สังเกต

พฤติกรรม 

2. การ

ประเมิน

กระบวนการ

ทํางาน/

บทบาทใน

การทํา

กิจกรรม 

3. การ

ประเมิน

การบาน 

4. การ

ทดสอบหลัง

เรียน 

5. การสอบ

ปลายภาค  

17  - สอบปลายภาค  0  0            

 รวม 45.00       

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหที่ประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหที่ประเมิน คะแนน สัดสวนการประเมิน 

1  การสอบขอเขียน/สอบยอย  4  10.00  10.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  ทุกสัปดาห  2.50  2.50  

3  การประเมินกระบวนการทํางาน/บทบาทใน

การทํากิจกรรม  

ทุกสัปดาห  2.50  2.50  

4  การประเมินการบาน  ทุกสัปดาห  10.00  10.00  

5  การทดสอบหลังเรยีน  ทุกสัปดาห  5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค  8  35.00  35.00  

7  การสอบปลายภาค  17  35.00  35.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 

 
1. วรินทร ศรีปญญา. (2561). เอกสารคําสอนรายวชิา แคลคลูสั 2. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

 

1. Anton, H., Bivens, I. C., & Davis, S. (2012). Calculus: early transcendentals (10th ed.). John Wiley & Sons. 

2. Larson, R. & Edwards, B. H. (2014). Calculus of a single variable (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage 

Learning. 

3. Thomas, G. B., Jr., Weir, M. D., Hass, J., & Giordano, F. R. (2005). Thomas’ calculus: including second-order 

differential equations (11th ed.). Pearson Addison-Wesley. 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

 

1. สุกัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา และ อนัญญา อภิชาตบุตร. (2553). แคลคูลสั 1 ฉบับเสริมประสบการณ. กรุงเทพฯ: 

วิทยพัฒน. 

2. สุกัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา และ อนัญญา อภิชาตบุตร. (2559). แคลคูลสั 2 ฉบับเสริมประสบการณ. กรุงเทพฯ: 

วิทยพัฒน. 

3. สุกัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา, อนัญญา อภิชาตบุตร, และ อรณุ ีเจรญิราช. (2553). แคลคลัูส 1. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน. 

4. อนัญญา อภิชาตบุตร. (2560). แคลคูลสั 2. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน. 

 

 

หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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การประเมินประสิทธผิลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ซึ่งไดจดักจิกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี ้

1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

3. แบบประเมินการสอนของผูสอนและแบบประเมินรายวชิา 

4. แบบสํารวจความตองการทางวิชาการและการปรบัปรุงรายวชิา 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ดังนี ้

1. ผลการสอบ 

2. ความสนใจและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียน 

3. การทวนสอบผลการเรียนรู 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการ

ปรับปรุงการสอน ดังนี ้

1. ผูสอนทบทวนกลยุทธการสอนทุกภาคการศึกษา 

2. ผูสอนประชุมหารือถึงปญหาการเรยีนรูของผูเรียนและรวมกันหาแนวทางแกไข 

3. เรียกพบนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือแกปญหาเฉพาะจดุ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา  
 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารยผูสอน 

 
1. การสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 

 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเกิด

คุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ใหมีความทันสมัย 
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ปรับปรุงกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับแนวคิดการจดัการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 


