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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT๑๔๑๒ รายวิชา แคลคูลัส ๒
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MAT๑๔๑๒
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
แคลคูลัส ๒
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ CALCULUS ๒
๒. จํานวนหนวยกิต
๓
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาแกน
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. สาริสา ปนคํา
๔.๒ อาจารยผูสอน
อาจารย ดร. สาริสา ปนคํา
๕. สถานที่ติดตอ
ชั้น ๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี/
E – Mail: nisakorn.su@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/ ชั้นปที่ ๑
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ
๒๕ คน
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี) MAT ๑๔๑๑ แคลคูลัส ๑
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
๙. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษามีความรูแคลคูลัสในระดับสูงจากแคลคูลัส ๑ และสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพของตนได
อยางเหมาะสมในเรื่อง ลําดับและอนุกรม เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหนึ่งหนึ่งตัว
แปรและหลายตัวแปร ตลอดจนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยการแกสมการ เชิงอนุพันธทั้งนี้จะตองสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรมาใชไดอยางเหมาะสม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน ในการนําความรูแคลคูลัส ๒ ไปประยุกตใชในสาขาวิชาชีพของตนได ตลอดจน
เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อชวยในการคํานวณโจทยที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณที่สลับซับซอน และตองพัฒนา
และปรับปรุงตัวอยางใหสอดคลองกั บสาขาวิชาของนักศึกษาที่เลือกเรีย นในแตล ะภาคเรีย นนั้น ๆ สามารถใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ลําดับและอนุกรมอนันต เทคนิคการอินทิเกรต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
หลายตัวแปร อนุพันธยอย ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
Infinite sequence and series, integration techniques, multivariate functions, limits and continuity of
multivariable functions, partial derivative, integrals of multivariable functions, basic differential equations
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ตอภาค สอนเสริมตามความ
เรียน
ตองการขอนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติต าม ศึกษาดวยตนเองอยาง
ความตองการของตนเอง
๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทําการสอน ๑ ชั่วโมงสําหรับรายที่ตองการ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน ชั้น ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๖-๘๗๗๗๑๘๙
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) sarisa.pi@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.elsci.ssru.ac.th/nisakorn/

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตยสจุ ริต

(๒) มีวินัยในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ

(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(๕) มีจิตสาธารณะพรอมทีจ่ ะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตรโดยเนน
ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) อภิปรายการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และการปฏิบัตติ นในการเขารวมในกิจกรรมเสริม
(๓) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

๒. ความรู

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรูและความเขาใจ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(๒) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชใน
การแกปญหาในการทํางาน

(๓) สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูในศาสตร อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อการ
พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาที่ศกึ ษาไดอยางตอเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
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(๒) มอบหมายงานดวยการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหอยางถี่
ถวนมารวมกันวิเคราะหและอภิปรายอยางเปนเหตุเปนผล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎี
(๒) การทําโครงงานการแกปญ
 หาทางดานคณิตศาสตร

๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร

(๒) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตา งๆไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

(๓) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตร
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรตาง ๆ ได
(๓) อภิปราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
(๔) สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณิตศาสตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนนขอสอบการวิเคราะหและการแกปญหา ทางดาน
คณิตศาสตร

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธและมีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาท
ของสมาชิกกลุมที่ดีได

(๒) มีความรับผิด ชอบในการกระทําของตนเองและรับผิด ชอบงานในกลุม รวมทั้งมีความรับ ผิด ชอบตอ
สังคมและองคกร

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทีมและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล
(๒) การสาธิต แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรเปนกรณีศึกษาโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน
(๒) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(๓) ประเมินงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพือ่ การวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม

(๒) มีทักษะในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช
รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพือ่ การคนควาไดอยางเหมาะสม

(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาดวยตนเองโดยติดตอสือ่ การกับนักศึกษาผานทางเว็บไซต
(๓) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ตสําหรับทําโครงงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
(๔) ใชสื่อการเรียนการสอน ตํารา และสื่อการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตอบคําถาม และการอภิปรายในชั้นเรียน
(๒) ทดสอบการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร

๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
บทที่ ๑ บทนํา

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
อ.ดร. สาริสา ปนคํา
๓
-นัดหมายการประชุมเพื่อทดสอบการใช
เครื่องมือโดยใชE-mailของมหาวิทยาลัย
เพื่อเขาหองเรียนออนไลน และเรียนผาน
โปรแกรม Google Meet/Zoom/kahoot
-อธิบายแผนบริหารการสอนแนะนําวิธีการ
เรี ย น การศึ ก ษาค น คว า การวั ด และการ
หนา | ๕

รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๒-๓

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๒ เทคนิคการอินทิเกรต
- การอินทิเกรตทีละ
สวน
- การอินทิเกรต
ฟงกชันตรีโกณมิติ
- การอินทิเกรตโดย
วิธีการแทนคาดวย
ฟงกชันตรีโกณมิติ
- การอินทิเกรตโดย
วิธีการแยกเปน

จํานวน
(ชม.)

๖

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ประเมินผล
-อธิบายชองทางการติดตอกับอาจารย
ผูสอนทาง เว็บไซต
http://www.elsci.ssru.ac.th/nisakorn
- แนะนําโปรแกรมคณิตศาสตร
- เช็คชื่อและตอบคําถามผาน Google
Classroom /kahoot
- ผูเรียนทําแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก อนเรีย นแบบปรนั ย ๔ ตั วเลือ กผา นทาง
Google Form
- อธิบายเนือ้ หาเรื่อง อินทิกรัลโดย
ยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายให
สืบคนเพิ่มเติมและทําการบาน ผานทาง
Google Classroom
สื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Meet/Zoom, Google Classroom,
Google Form, https://www.Youtube.com
- เรียนผานโปรแกรม Google Meet/Zoom อ.ดร. สาริสา ปนคํา
- เช็คชื่อและตอบคําถามผาน Google
Classroom และ https://www.kahoot.com/
- อธิบายเนื้อหาเรื่อง เทคนิคการอินทิเกรต
โดยยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายให
สืบคนเพิ่มเติมและทําการบาน ผานทาง
Google Classroom
- มอบหมาย นศ. ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม วิ ดี โ อ
ClipOnDemand
สื่อการสอน
หนา | ๖

รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

เศษสวนยอย
- อินทิกรัลไมตรงแบบ

๔-๕

บทที่ ๓ การประยุกตของ
ปริพันธจํากัดเขต
- พื้นที่ใตสวนโคงและ
พื้นที่ระหวางเสนโคง
- ปริมาตรรูปทรงตันที่
เกิดจากการหมุน
- ความยาวของเสน
โคงบนระนาบ
- พื้นที่ผิวที่เกิดจาก
การหมุน

๖

๖-๗

บทที่ ๔ ฟงกชันหลายตัวแปร
- ฟงกชันหลายตัวแปร
- ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชัน
สองตัวแปร
- อนุพันธยอย
- อนุพันธยอยอันดับสูง
- กฎลูกโซ

๖

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Meet/Zoom, Google Classroom,
Google Form, https://www.Youtube.com
- เรียนผานโปรแกรม Google Meet/Zoom อ.ดร. สาริสา ปนคํา
- เช็คชื่อและตอบคําถามผาน Google
Classroom และ https://www.kahoot.com/
- อธิ บ ายเนื้ อ หาเรื่ อ งการประยุ ก ต ข อง
ปริพัน ธจํากัด เขตโดยยกตัวอยา งประกอบ
และมอบหมายให สื บ ค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า
การบาน ผานทาง Google Classroom
- มอบหมาย นศ. ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม วิ ดี โ อ
ClipOnDemand
สื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Meet/Zoom, Google Classroom,
Google Form, https://www.Youtube.com
- เรียนผานโปรแกรม Google Meet/Zoom อ.ดร. สาริสา ปนคํา
- เช็คชื่อและตอบคําถามผาน Google
Classroom และ https://www.kahoot.com/
- อธิบายเนื้อหาเรื่องฟงกชันหลายตัวแปร
โดยยกตัวอยางประกอบ และมอบหมายให
สื บ ค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า การบ า น ผ า นทาง
Google Classroom
- มอบหมาย นศ. ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม วิ ดี โ อ
ClipOnDemand
หนา | ๗

รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๘
๙-๑๐

หัวขอ/รายละเอียด

สอบกลางภาค
บทที่ ๔ ฟงกชันหลายตัวแปร
- อินทิเกรตสองชั้น
- อินทิเกรตสามชั้น

๑๑-๑๓ บทที่ ๕ ลําดับและอนุกรม
อนันต
- ความหมายของลําดับและ
อนุกรม
- ความหมายของลําดับ
อนันต และ ลิมิตของ
ลําดับ
- ลําดับลูเขาและลําดับลู
ออก

จํานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/sarisa.pi/
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Meet/Zoom, Google Classroom,
Google Form, https://www.Youtube.com

ผูสอน

อ.ดร. สาริสา ปนคํา

๖

๙

- เรียนผานโปรแกรม Google Meet/Zoom อ.ดร. สาริสา ปนคํา
- เช็คชื่อและตอบคําถามผาน Google
Classroom และ https://www.kahoot.com/
- อธิบายเนื้อหาเรื่องอินทิเกรตหลายชั้นโดย
ยกตั ว อย า งประกอบ และมอบหมายให
สื บ ค น เพิ่ ม เติ ม และทํ า การบ า น ผ า นทาง
Google Classroom
สื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Meet/Zoom, Google Classroom,
Google Form, https://www.Youtube.com
- บรรยาย ยกตั วอยา งประกอบอภิป ราย อ.ดร. สาริสา ปนคํา
กลุม ฝกทักษะ สุมนักศึกษาออกมานําเสนอ
หน า ชั้ น เรี ย น และมอบหมายให สื บ ค น
เพิ่มเติมและทําการบาน
สื่อการสอนสื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒.เอกสารประกอบการสอนวิวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
หนา | ๘

รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

- อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต
- การทดสอบการลูเขาของ
อนุกรมโดยใชการ
เปรียบเทียบ
- การทดสอบการลูเขาของ
อนุกรมโดยใชลมิ ิตของ
การเปรียบเทียบ
- การทดสอบการลูเขาของ
อนุกรมโดยใชอตั ราสวน
๑๔-๑๖ บทที่ ๖ สมการเชิงอนุพันธ
สามัญและการประยุกต
- ความหมายของ
สมการเชิงอนุพนั ธ
- ผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ
- การแกสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง
- สมการอยางงาย
- สมการแยกตัวแปร
ได
- สมการเอกพันธุ
- สมการแมนตรง
- สมการเชิงอนุพนั ธ
กับโจทยปญหาทาง
วิทยาศาสตร
๑๗
สอบปลายภาค

จํานวน
(ชม.)

๙

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
๔. Google Classroom
๕ .https://www.Youtube.com

ผูสอน

- บรรยาย ยกตั วอยา งประกอบอภิป ราย อ.ดร. สาริสา ปนคํา
กลุม ฝกทักษะ สุมนักศึกษาออกมานําเสนอ
หน า ชั้ น เรี ย น และมอบหมายให สื บ ค น
เพิ่มเติมและทําการบาน
สื่อการสอนสื่อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/ sarisa.pi /
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส
๒
๓.โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
๔. Google Classroom

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หนา | ๙
รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู
๒, ๓

๔,๕

๑

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
ทดสอบยอยครั้งที่ ๒
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ผลจากการศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
การทําแบบฝกหัดทายบท
การเขาชั้นเรียน
การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
๔
๑๒
๘
๑๖
ตลอดภาค
เรียน

สัดสวน
ของการประเมินผล
๑๐%
๑๐ %
๒๕ %
๒๕ %
๒๐ %

ตลอดภาค
เรียน

๑๐ %

คาระดับคะแนน
เกรด

ชวงคะแนน(%)

คาระดับคะแนน

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

๘๖-๑๐๐
๘๒-๘๕
๗๘-๘๑
๗๔-๗๗
๗๐-๗๓
๖๖-๖๙
๖๒-๖๕
๕๘-๖๑
๕๔-๕๗
๕๐-๕๓
๔๖-๔๙
๐-๔๕

๔.๐๐
๓.๗๕
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๗๕
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๗๕
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๗๕
๐

หนา | ๑๐
รายวิชา MAT๑๔๑๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) อุบล กลองกระโทก (๒๕๕๑). ตํารา รายวิชา MAT ๑๔๐๒ แคลคูลัสและการประยุกต ๒. กรุงเทพมหานคร
๒) สาริสา ปนคํา . เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัส ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓) Thomas, G.B. , Weir, M.D., and Hass, J. (๒๐๑๐). Thomas' Calculus. Pearson
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
๑) โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เชน MATLAB MAPLE GRAPH เปนตน
๒) โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๑) หนังสือแคลคูลัส
๒) http://www.sosmath.com/calculus/calculus.html
๓) http://mathworld.wolfram.com/topics/CalculusandAnalysis.html
๔) http://www.student.chula.ac.th/~๔๙๓๐๐๙๗๘/content.html

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดวยวิธีการดังตอไปนี้
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน
- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหา โปรแกรมสําเร็จรูปและเนื้อหาคณิตศาสตรอนื่ ๆ
- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซตของรายวิชานี้
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินผลผูสอนไดใชกลยุทธดงั ตอไปนี้คือ
- ผลการทดสอบยอยในแตละครั้ง สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวิชาและการสะทอนการสอน การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูใน
แตละครั้ง
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๓. การปรับปรุงการสอน
นอกการประเมินผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวิชาไดดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูดังตอไปนี้
- นํ า นวัต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ย น ( Lesson Study ) มาประยุ ก ต ใช เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ รายวิช านี้ ซึ่ ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนแผนการสอน
ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรางและมีผูสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่ ๓ สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริง
นําผลทีไ่ ดไปปรับปรุงและแกไขแลวดําเนินการขั้นตอนดังนีอ้ ยางสม่าํ เสมอ
- ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนการสอบจากการสอบถามนั ก ศึ ก ษา การเปรี ย บเที ย บกั บ นั ก ศึ ก ษาป ที่ ผ า นมา การพิ จ ารณาผลงาน
การทดสอบยอย การปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ
และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกลเคียงกัน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน การเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ป ระจํารายวิชานี้ แลว ไดมี การวางแผน และ
ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอน รวมทั้งโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อรายวิชา
แคลคูลัส ๒
Calculus ๒

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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