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รายละเอียดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

หมวดที     ข้อมูลโดยทัวไป 
 

.  รหัสและชือรายวชิา 

            30302205  แคลคูลสั    

    Calculus 

2. จํานวนหน่วยกติ  

      3 หน่วยกิต 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

      3.1 หลกัสูตร 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 

      3.2 ประเภทของรายวชิา 

วชิาพืนฐานวชิาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

          ผูช่้วยศาสตราจารยน์าว ี อุดร 

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน  

         ภาคการศึกษาที 1   ชนัปีที 3 

6. รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

         ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)   

         ไม่มี 

8. สถานทีเรียน 

         อาคาร 0304  หอ้ง 4204 

9. วนัทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

         กรกฎาคม 2560 
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หมวดท ี2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

         เพือให้นกัศึกษาได้เขา้ใจพืนฐานแคลคูลสั การวิเคราะห์ และคาํนวณ ค่าต่างๆในแคลคูลสั และนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการการวิเคราะห์ และคาํนวณ ค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได ้

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

 1. เพือใหมี้ความเขา้ใจถึงพืนฐานแคลคูลสั  

 2. เพือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ และคาํนวณ ค่าต่างๆในแคลคูลสั 

 3. เพือใหน้กัศึกษานาํไปประยุกตใ์ชใ้นการการวเิคราะห ์และคาํนวณ ค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ได ้

 

 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

 ลิมิต ความต่อเนือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพชีคณิต ฟังกช์นัลอการิทึม   ฟังกช์นัเอก็ซ์โปเนเชียล ฟังกช์นั

ตรีโกณมิติ ฟังกช์นัตรีโกนมิติผกพนัและฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิค การประยุกตข์องอนุพนัธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต 

เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยกุตข์องการอินทิเกรต การหาค่าอนุพนัธ์และอินทิกรลัเชิง

ตวัเลข แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าจริงของ 2 ตวัแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลสัของฟังก์ชนัค่า

เวกเตอร์และการประยกุต ์เสน้ตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ 

Limit, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, 

trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions, applications of derivatives, 

indeterminate forms, techniques of integration, introduction to line integrals; improper integrals, application of 

integration, numerical differentiation and integration, calculus of real-valued functions of several variables, 

algebra of vectors in three-dimensional spaces, calculus of vector-valued functions and applications, lines, 

planes and surfaces in three-dimensional spaces. 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

45  ชวัโมง  สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนกัศึกษา 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง            

6 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบคุคล 

          นกัศึกษาสามารถติต่อผูส้อน เพือขอคาํปรึกษา หรือแนะนาํ ไดต้ลอดเวลา ดว้ยตนเอง หรือโดยวิธีสือสารที

สะดวก ดงันี   สถานทีติดต่อผูส้อน หอ้งพกัอาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ E-Mail โทรศพัท ์

 

หมวดท ี4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

- ตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพดา้นความซือสตัย ์

- มีวินยัต่อการเรียน ส่งมอบงานทีมอบหมายตามกาํหนดเวลาทีกาํหนด 

- รับฟังความคิดเห็นของเพือนในชนัเรียน ทงัในกลุ่มเรียนและนอกกลุ่มเรียน 

1.2 วธีิการสอน 

- ใชก้ารสอนแบบสือสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีการตงัคาํถามหรือตอบคาํถามมีแบบฝึกหดั

เพิมเติมใหน้กัศึกษา หรือแสดงความคิดเห็นทีเกียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ในชนัเรียนในโอกาสต่างๆ 

เกียวขอ้งกบัแคลคูลสั 

- ยกตวัอยา่ง พร้อมมอบงานเพิมเติม  

- อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอย่าง ใหค้วามสาํคญัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวนิยัเรืองเวลาการเปิด

โอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  

1.3 วธีิการประเมินผล 

            - ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนแบบฝึกหดั และคะแนนสอบปลายภาค  

 - ประเมินผลจากพฤติกรรมทีแสดงออกในชนัเรียน 

 - การตรวจสอบการมีวินยัต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรียนและการส่งงาน  

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

            - ความรู้เกียวกบัแคลคูลสั  การวิเคราะห์  และคาํนวณหาค่าต่างๆ  

2.2 วธีิการสอน 

             1.2.1 อธิบายเนือหาและตวัอยา่งโดยใชส้ไลดผ์า่นเครืองฉาย Projector กระดานไวทบ์อร์ด  และเอกสาร

ประกอบการสอน 

            1.2.2 ทาํแบบฝึกหดั 

2.3 วธีิการประเมนิผล 

           1.3.1 คะแนนเก็บ 40 คะแนน 

                    - เวลาเรียนและการประเมินพฤติกรรม 10 คะแนน 

                    - แบบฝึกหดั และงานทีมอบหมาย 30 คะแนน 
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            1.3.2 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

            1.3.3 คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน 

                                คะแนนรวม 100 คะแนน 

                 วธีิการสอบ  ภาคทฤษฎี ร้อยละ 100 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

              - พฒันาความรู้ความเขา้ใจแคลคูลสั การวเิคราะห์  และคาํนวณหาค่าต่างๆ  

3.2 วธีิการสอน 

             - อธิบายตวัอย่างทฤษฎีแคลคูลสั  การวเิคราะห ์และการคาํนวณหาค่าต่างๆ เพิมเติมโดยใชโ้ปรแกรม

นาํเสนอผา่นเครืองฉาย  Projector  และกระดานไวทบ์อร์ด  

3.3 วธีิการประเมนิผล 

               - แบบฝึกหดั  

-  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค  

4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

- มีความรบัผิดชอบในการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายทงัรายบุคคลและงานกลุ่ม  

- สามารถปรับตวัในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดใ้นทุกสถานภาพ  

- วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมเสริมในชนัเรียนและนอกชนัเรียนทีนกัศึกษามีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบันกัศึกษาอืนและ

บุคคลภายนอก 

- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลียนกลุ่มทาํงานตามกิจกรรมทีมอบหมาย เพือใหน้กัศึกษาทาํงานได้

กบัผูอื้น โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพือนทีใกลชิ้ด 

- กาํหนดความรับผิดชอบของนกัศึกษาแต่ละคนในการทาํงานกลุ่ม อยา่งชดัเจน 

4.3 วธีิการประเมนิผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในชนัเรียน 

              - ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สามารถเขา้ใจถึงทฤษฎีแคลคูลสั การวิเคราะห์ และคาํนวณหาค่าต่างๆ   

- สามารถคน้ควา้หาขอ้มลู การส่งและรับ E-Mail 

- สามารถใชภ้าษาไทยในการนาํเสนอดว้ยการเขียนและการพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.2 วธีิการสอน 

- อธิบายเนือหาและตวัอยา่งโดยใชส้ไลดผ่์านเครืองฉาย Projector กระดานไวทบ์อร์ด และเอกสาร

ประกอบการสอน 

- การแนะนาํเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

- การมอบหมายงานทีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5.3 วธีิการประเมินผล 

- ประเมินทกัษะการคาํนวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ 

- ประเมินทกัษะการใชสื้อและการใชภ้าษาพูดจากการนาํเสนอรายงานหนา้ชนัเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

สือทใีช้   

ผู้สอน 

 

1 แนะนาํรายวชิา บทเรียน 

ลิมิต ความต่อเนือง 

3 1. ปฐมนิเทศและอธิบายแนวการสอน 

2. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

3. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

2 อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต 3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

3 อนุพนัธ์ของฟังกช์นัลอการิทึม    3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

4 อนุพนัธ์ของฟังกช์นัเอก็ซโ์ป       

เนเชียล 

3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

5 อนุพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

6 อนุพนัธ์ของฟังกช์นัไฮเพอร์       

โบลิค 

3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

ผศ.นาวี  อุดร 
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2. ตอบคาํถาม 

7 การประยุกตข์องอนุพนัธ์ 3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

8 สอบกลางภาค 3   

9-11 เทคนิคการอินทิเกรต 9 1. บรรยายประกอบ PowerPointและ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

12-13 การประยุกตข์องการอินทิเกรต 6 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

 

 

ผศ.นาวี  อุดร 

14 แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าจริงของ 

๒ ตวัแปร 

3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

15 พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 1. บรรยายประกอบ PowerPoint และ

กระดานไวทบ์อร์ด 

2. ตอบคาํถาม 

ผศ.นาวี  อุดร 

16 สอบปลายภาค 3   

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ผลการเรียนรู้* วธีิการประเมนิ สัปดาห์ที

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 

4.1, 5.1 

การสงัเกต การเขา้หอ้งเรียน 1-16 5% 

2 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 

แบบฝึกหดั และงานทีมอบหมาย 1-16 30% 

3 2.2, 3.2, 4.1, 5.1 การสอบกลางภาค 8 20% 

4 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 

การประเมินพฤติกรรมดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบ 

1-16 5% 

5 1.2, 1.3, 4.1 การสอบปลายภาค 16 40% 
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หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลัก 

 ไชยยนัต ์ชนะพรมมา, เอกสารประกอบเรืองพืนฐานคณิตศาสตร์, 2551. 

 นิรันดร์ คาํประเสริฐ, สมการเชิงอนุพนัธ์, พิมพค์รังที 1, 2538. 

 พรชยั สาตรวาหา, สมการเชิงอนุพนัธ์, พิมพค์รังที 3, 2550. 

 วชิยั ทิพณีย ์และรชัเมธี รชันิพนัธ์, 1234 แบบฝึกหัดและเทคนคิการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส.พิมพค์รังที1.

กรุงเทพฯ:บริษทั ที.พี.พรินท ์จาํกดั,2538. 

 อาํพล ธรรมเจริญ, แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ ตอนที  และตอนท ี , พิทกัษก์ารพิมพ,์ กรุงเทพฯ, 2542. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 http://arc.npu.ac.th 

 http://ehis.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=938a93f8-2803-44f6-8290-

42966efd1382%40sessionmgr112&vid=2&hid=104 

 

หมวดที 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซึงรวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน 

สิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไดรั้บ และเสนอแนะเพือการ

ปรับปรุงรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนทีแต่งตงัโดยคณะทาํการประเมิน 

3. การปรับปรุงการสอน 

       สาขาวชิากาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล

ของรายวชิา แลว้จดัทาํรายงานรายวชิาตามรายละเอียดที สกอ.กาํหนดทุกภาคการศึกษา สาขาวชิากาํหนดใหอ้าจารย์

ผูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน และมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวิชาทีมีปัญหา ทาํรายงานต่อสาขาวิชา 

เพือปรับหากลยทุธวิธีการสอนทีเหมาะสมต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนกัศึกษาในรายวิชา 

        สาขาวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนทาํหนา้ทีทวนสอบผลสัมฤทธิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยการสุ่ม

ประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทงัคะแนนดิบและระดบัคะแนน 
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5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      สาขาวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาจาก

ทีคณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเนือหาทีสอนและกลยุทธ์การสอนทีใช ้และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุง

และพฒันาในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาเสนอต่อหวัหนา้สาขาวชิา เพือนาํเขา้ทีประชุมอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงสาํหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 


