รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข%อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4121404 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห (Calculus and analytic Geometry)
2. จํานวนหน.วยกิต
3(3-0) หน7วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร วิชาหมวดบังคับเอก
4. อาจารย1ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู%สอน
อาจารยณัฐวุฒิ สังขทอง และ อาจารย ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป5ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปIที่ 1
6. รายวิชาที่ต%องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ%ามี)
ไม7มี
7. รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน (Co-requisites) (ถ%ามี)
ไม7มี
8. สถานที่เรียน
ศูนยรางน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด
1 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค1
1. จุดมุ.งหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหPผูPเรียนมีความรูPความเขPาใจในกระบวนการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร
2. เพื่อใหPผูPเรียนมีทักษะการคิดคํานวณอย7างมีลําดับขั้นตอน
3. เพื่อใหPผูPเรียนสามารถนําเอาความรูPที่ไดPรับไปประยุกตใชPในการแกPโจทยปRญหาทางคณิตศาสตรที่
เกี่ยวขPองกับเนื้อหาในสาขาวิชาเอกไดP
2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา และวิ ธี ก ารสอนใหP ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ สภาวการณปR จ จุ บั น และนํ า ไป
ประยุกตใชPกับวิชาที่เกี่ยวขPองไดP นอกจากนี้เพื่อใหPผูPเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตPองการของ
บัณฑิตของหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะหว7าดPวยเสPนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตของฟRงกชัน ฟRงกชันต7อเนื่อง
อนุพันธและหาอนุพันธของฟRงกชันพีชคณิต ฟRงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ และอินทิเกรต สมการอิง
ตัวแปรเสริม อินทิเกรตจํากัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกตอินทิเกรตจํากัดเขตอนุพันธ
This course studies analytic geometry on straight lines, circles and conics, limits of
functions, continuous functions, derivatives and differentiation of algebraic functions,
exponential functions, application of derivatives and integrals, differential equations and
partial differentiation, integration techniques, application of integrals and partial
derivatives.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช%ต.อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝMก
สอนเสริม
บรรยายและฝaก
สอนเสริมตามความ
ประสบการณ 60 ชั่วโมง ตPองการของนักศึกษา
ต7อภาคการศึกษา
หรือตามความเห็นชอบ
ของผูPสอน

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด%วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝMกงาน
ศึกษาดPวยตนเอง 5
ชั่วโมงต7อสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห1ที่อาจารย1ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปOน
รายบุคคล
อาจารยผูPสอนจัดเวลาใหPคําปรึกษาเปdนรายบุคคลหรือรายกลุ7ม 1 ชั่วโมงต7อสัปดาห (เฉพาะ
นักศึกษาที่ตPองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู%ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต%องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหPมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดPานความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ การมีน้ําใจ
เอื้อเฟghอเผื่อแผ7 การมีระเบียบวินัย และการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
มีการบรรยายสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาใหPมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดPานคุณธรรม และ
จริยธรรมควบคู7ไปกับการพัฒนาความรูPความคิดในเชิงวิชาการ มีการฝaกประสบการณระหว7างเรียนโดย
ผูPสอนช7วยแนะนําเปdนรายบุคคล
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนในหPองเรียนทั้งในขณะที่มีการเรียนการสอน และการทดสอบ
2) สังเกตจากการเอื้อเฟghอต7อเพื่อนร7วมชั้นเรียน และการมีน้ําใจต7ออาจารยผูPสอน
3) ตรวจสอบงานที่ไดPรับมอบหมาย และการมีส7วนร7วมในงานที่ไดPรับมอบหมาย
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4) สังเกตจากวิถีทางการปฏิบัติตนตามขPอตกลงที่กําหนดไวP เคารพระเบียบ และขPอบังคับของ
องคกรและสังคม
2. ความรู%
2.1 ความรู%ที่ต%องได%รับ
มีความรูP ความเขPาใจในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะหว7าดPวยเสPนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิต
ของฟRงกชัน ฟRงกชันต7อเนื่อง อนุพันธและหาอนุพันธของฟRงกชันพีชคณิต ฟRงกชันอดิศัย การประยุกต
อนุพันธ และอินทิเกรต สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิเกรตจํากัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต
อินทิเกรตจํากัดเขตอนุพันธ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน พรPอมอภิปรายโตPตอบระหว7างผูPเรียน ผูPสอน โดยอาจารยผูPสอน
สอดแทรกคําถาม มีการทํากิจกรรม แบบฝaกปฏิบัติร7วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถาม
2) ตรวจสอบแบบฝaกหัด งานที่มอบหมาย
3) ทดสอบย7อยประจําบทเรียน และการทดสอบปลายภาคเรียน
4) ตรวจสอบรายงานการศึกษาคPนควPา และการนําเสนอผลงานการศึกษาคPนควPา
3. ทักษะทางปPญญา
3.1 ทักษะทางปPญญาที่ต%องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหPมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดPานการทํางานอย7างเปdนระบบ สามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญไดPอย7างเหมาะสม มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และมีวิจารณญาณ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยพิจารณาปรับลดขั้นตอนที่ไม7จําเปdนลงไดPอย7างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
มีการบรรยายสอดแทรกเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ และการคิดอย7างมีวิจารณญาณควบคู7ไปกับการ
พัฒนาความรูPความคิดในเชิงวิชาการ ตลอดจนใชPวิธีการสอนแบบโครงการ เพื่อใหPนักศึกษาไดPมี
ประสบการณในการวางแผน การดําเนินงานศึกษาคPนควPาดPวยตนเอง เพื่อทํารายงานและนําเสนอผลงาน
จากการศึกษาคPนควPา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจสอบแบบฝaกหัด และงานที่มอบหมาย
2) ตรวจสอบรายงานการศึกษาคPนควPา และการนําเสนอผลงานการศึกษาคPนควPา
4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต%องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหPมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดPานการมีความรับผิดชอบต7องานที่ไดPรับ
มอบหมาย ส7งงานก7อนหนPาหรือตรงตามกําหนดเวลานัดหมาย สามารถทํางานร7วมกับผูPอื่นและแลกเปลี่ยน
เรียนรูPร7วมกันไดPอย7างกัลยาณมิตร และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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4.2 วิธีการสอน
ใชPวิธีการสอนแบบโครงการ โดยเนPนใหPนักศึกษาไดPมีประสบการณในการทํางานเปdนรายบุคคลและการ
ทํางานร7วมกันเปdนกลุ7ม สําหรับการทํางานร7วมกันเปdนกลุ7มนั้นเนPนใหPนักศึกษาร7วมกันศึกษาคPนควPา ร7วมกัน
วางแผน ร7วมกันดําเนินงาน ร7วมกันหาขPอสรุป และร7วมกันนําเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังเนPนใหPนักศึกษามี
การอภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรูPซึ่งกันและกันอย7างกัลยาณมิตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจสอบรายงานการศึกษาคPนควPา และการนําเสนอผลงานการศึกษาคPนควPา
2) สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานเปdนรายบุคคลและการทํางานร7วมกันเปdนกลุ7ม
5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต%องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหPมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดPานการสื่อสารและสื่อความหมายทั้งดPานการใชP
ภาษาพูด และภาษาเขียน สามารถสืบคPนขPอมูลจากแหล7งขPอมูลแบบออนไลน การเรียนรูPจากบทเรียน
ออนไลน และการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศช7วยในการนําเสนอผลงานไดP
5.2 วิธีการสอน
ใชPวิธีการสอนแบบโครงการเพื่อใหPนักศึกษาไดPใชPเทคโนโลยีสารสนเทศช7วยในการศึกษาคPนควPาเพื่อ
ทํารายงาน และนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาคPนควPา
2) ตรวจสอบรายงานการศึกษาคPนควPา และการนําเสนอผลงานการศึกษาคPนควPา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห1ที่

1

2–4

หัวข%อ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา
- แนะนําผูPสอน
- แนะนําเนื้อหารายวิชา
- แนะนําการจัดการเรียนการสอน
- เกณฑการวัดและประเมินผล
- วิธีการส7งงาน
บทที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะหว7าดPวยเสPนตรง
บทที่ 2 ภาคตัดกรวย
- วงกลม
- วงรี
- พาราโบลา
- ไฮเพอรโบลา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช% (ถ%ามี)

3

บรรยายสลับสื่อการเรียน
การสอน และฝaกปฏิบัติ

9

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก
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สัปดาห1ที่
5-6

หัวข%อ/รายละเอียด

บทที่ 3 ลิมิตและความต7อเนื่องของฟRงกชัน
- ลิมิตของฟRงกชัน
- ความต7อเนื่องของฟRงกชัน
7 - 9 บทที่ 4 อนุพันธของฟRงกชัน
- ความหมายของอนุพันธ
- การหาอนุพันธโดยใชPนิยาม
- การหาอนุพันธโดยใชPสูตร
- กฎลูกโซ7
- อนุพันธของฟRงกชันอดิศัย (ฟRงกชันตรีโกณมิติ
ฟRงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟRงกชันเอกซโปเนนเชียล
และฟRงกชันลอการิทึม)
- อนุพันธของฟRงกชันแฝง
- อนุพันธอันดับสองและอนุพันธอันดับสูง
10 - 11 บทที่ 5 การประยุกตอนุพันธ
- เสPนสัมผัสเสPนโคPง และเสPนตั้งฉากเสPนโคPง
- ความเร็วและความเร7ง
- อัตราสัมพัทธ
- การหาลิมิตของฟRงกชันแบบยังไม7กําหนด
- ฟRงกชันเพิ่มและฟRงกชันลด
- ค7าสูงสุดและค7าต่ําสุดของฟRงกชัน
12 – 13 บทที่ 6 การอินทิเกรต
- ผลต7างอนุพัทธ
- บทนิยามของผลต7างอนุพัทธ
- การหาผลต7างอนุพัทธของฟRงกชัน
- การประมาณค7าแบบเชิงเสPนโดยใชPผลต7างอนุพัทธ
- การประมาณค7าคลาดเคลื่อนโดยใชPผลต7างอนุพัทธ
- บทนิยามของการอินทิเกรต
- การอินทิเกรตของฟRงกชัน
- การเปลี่ยนตัวแปร
- การอินทิเกรตฟRงกชันอดิศัย
14 - 15 บทที่ 7 เทคนิคการอินทิเกรต
- การหาปริพันธทีละส7วน
- การหาปริพันธโดยการแทน ค7าดPวยตรีโกณมิติ
- การหาปริพันธโดยการแยกเปdนเศษส7วนย7อย
16
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช% (ถ%ามี)

6

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก

9

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก

6

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก

6

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก

6

บรรยายสลับสื่อการเรียนการสอน
ทําแบบฝaก

4
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู%
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู%

วิธีการประเมิน

1

นักศึกษามีความรูP ความเขPาใจ
เกี่ยวกับฟRงกชันแบบต7างๆ ลิมิตและ
ความต7อเนื่องของฟRงกชัน
การหาอนุพันธของฟRงกชันแบบต7างๆ
การประยุกตใชPอนุพันธของฟRงกชัน
ในการแกPปRญหา การหาค7าอินทิเกรต
ของฟRงกชันแบบต7างๆ และเทคนิค
การอินทิเกรต
นักศึกษามีระเบียบวินัย รับผิดชอบ
ต7องานที่ไดPรับมอบหมาย ส7งงานก7อน
หนPาหรือตรงตามกําหนดเวลานัด
หมาย

- การทดสอบย7อย
- การตรวจบันทึก
การเรียนรูP
- การทดสอบ
ปลายภาคเรียน

2

3

- การเขPาชั้นเรียน
- การมีส7วนร7วม
ในชั้นเรียน
- การส7งงานตรง
ตามกําหนดเวลา
นัดหมาย
นักศึกษามีการทํางานอย7างเปdน
- การตรวจ
ระบบ มีความรอบคอบในการ
ผลงานรายบุคคล
ปฏิบัติงาน มีวิจารณญาณในการ
ที่มอบหมาย
ทํางาน สามารถทํางานร7วมกับผูPอื่น - การตรวจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูPร7วมกันไดP
ผลงานกลุ7มที่
อย7างกัลยาณมิตร
มอบหมายและ
สามารถสื่อสารและสื่อความหมายทั้ง การพิจารณา
ดPานการใชPภาษาพูด และภาษาเขียน ทักษะการ
สามารถสืบคPนขPอมูลจากแหล7งขPอมูล นําเสนอผลงาน
แบบออนไลน ตลอดจนใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศช7วยในการนําเสนอ
ผลงานไดP

สัปดาห1ที่
ประเมิน
1-14

สัดส.วนของการ
ประเมินผล
30%

1-14

5%

16

30%

ตลอดภาค
เรียน

10%

ตลอดภาค
เรียน

10%

15

15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห โดย อาจารยณัฐวุฒิ สังขทอง และ
อาจารย ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ
กมล เอกไทยเจริญ. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1 1. มปพ,มปป.
กมล เอกไทยเจริญ, อินทิกรัลแคลคูลัส, ชมรมเด็ก, กทม., มปป.

มคอ. 3
คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร. (2535), แคลคูลัส 2, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก7น, ขอนแก7น.
จินดา อาจริยะกุล. (2540). อนุพันธ1และการประยุกต1. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
จินดา อาจริยะกุล. (2544) Integrals และการประยุกต1, พิทักษการพิมพ, ครั้งที่ 10, กทม.
ชนศักดิ์ บ7ายเที่ยง และศรีบุตร แววเจริญ. (2545). อนุพันธ1และการประยุกต1. กรุงเทพฯ: วงตะวัน.
ดํารง ทิพยโยธา ยุวรีย พันธกลPา และณัฏฐนาถ ไตรภพ. (2547). แคลคูลัส 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มนัส ประสงค. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1 1. กรุงเทพฯ: ศูนยส7งเสริมวิชาการ, มปป.
ไมตรี ปชาเดชสุวัฒนและ ไพโรจน ตีรณธนากุล. เทคนิคการอินทิเกรท(Integration Technique)
สํานักพิมพประกอบเมไตร, มปป.
รุ7งศิริ ไทยตรง. แคลคูลัส, สํานักพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลPาพระนครเหนือ, มปป.
วรรณา ไชยวิโน. แคลคูลัส 1. กรุงเทพฯ: ศูนยส7งเสริมวิชาการ, มปป.
วรรณา ไชยวิโน. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1 2, สํานักพิมพศูนยส7งเสริมวิชาการ, มปป.
อังสนา จั่นแดงและ วิภาวรรณ สิงหพริ้ง. (2545) แคลคูลัส 1, งานเอกสารและการพิมพ หน7วยงาน
ส7งเสริมการสรPางตํารา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลPาธนบุรี.
อําพล ธรรมเจริญ. (2542). แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห1 ตอนที่1. กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ.
3. เอกสารและข%อมูลแนะนํา
Anton, H. (1999). Calculus. New York: John Wiley & Sons.
Finey, R. L. (2001). Thomas’ Calculus. New York: Addison Wesley Longman.
บทเรียนออนไลน วิชาแคลคูลัส1 อ.ณัฐวุฒิ สังขทอง และ อ.ฐิติพร ลินิฐฎา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ทําไดPโดย
1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว7างผูPสอนและนักศึกษา
2) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
3) แบบประเมินผูPสอน
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน
การประเมินการสอน ทําไดPโดย
1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูPของนักศึกษา
2) ผลการเรียนรูPของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการสอน ทําไดPโดย
1) การวิเคราะหแบบบันทึกการเรียนรูPของนักศึกษา
2) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําไดPโดยการสอบทวนความเขPาใจของ
นักศึกษาโดยผูPทรงคุณวุฒิ หรือการทดสอบประมวลความรูP
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหPมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทําไดPทุกปIการศึกษาโดยอาศัย
ผลจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

