
 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูและแผนการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
 

สาขาวิชา คณิตศาสตร  

รายวิชา  ค30205  แคลคูลัสเบื้องตน 2    1.5 หนวยกิต 3 คาบ/สัปดาห 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6                     ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

ครูผูสอน คณะครูกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย     

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการหาปริพันธ  การหาปริพันธไมตรงแบบ อนุกรมอนนัต อนุกรมกำลัง  

อนุกรมเทยเลอร อนุกรมแมคลอริน การประมาณคาฟงกชันดวยพหุนามเทยเลอร  สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและ

การประยุกต  

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1. หาปริพันธของฟงกชันท่ีกำหนดใหได   

2. หาอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันรอบจุดท่ีกำหนดใหได 

3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธของปญหาท่ีกำหนดใหได      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. กำหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 

สัปดาห

ท่ี 

 

คาบท่ี สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

หรือการบานท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/ 

แหลงการ

เรียนรู 

1  1 - 3 

• An overview of 

integration 

methods 

• Integration by 

substitutions 

1. หาปริพันธแบบแทนท่ีได 

 

 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton) 

 

2 4 - 6 

• Integration by 

parts 

 

 

2. หาปริพันธทีละสวนได 

3. หาปริพันธทีละสวนจำกัดเขตได 

4. ใชสูตรการลดรูปปริพันธทีละสวน

ได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton) 

3 7 - 9 

• Integrating  

Trigonometric 

function 

5. หาปริพันธของฟงกชันไซน และ 
โคไซน ในรูปยกกำลังและรปูผลคูณได 
6. หาปริพันธของฟงกชันแทนเจนท 
และซีแคนท ในรูปยกกำลังและรูปผล
คูณได 

Deductive reasoning, 
problem solving, and 
creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton) 

4 

 
10-12 

• Trigonometric 

substitutions 

7. หาอนุพันธโดยใชวิธีการแทนคาดวย
ฟงกชันตรีโกณมิติได 
8. หาปริพันธในรูปท่ีเกี่ยวของกับพหุ
นามกำลังสองได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)  

5-6 13-18 

• Integrating 

rational 

functions by 

partial fractions      

 

9. แยกเศษสวนยอยในรูปเชิงเสนและ

หาปริพันธได 

10. หาเศษสวนยอยในรูปกำลังสอง

และหาปริพันธได 

11. หาปริพันธของฟงกชันตรรกยะได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)  

7-9 19-27 

• Improper 

integrals 

12. หาปริพันธไมตรงแบบบนชวงท่ีไม

มีขอบเขตได 

13. หาปริพันธไมตรงแบบบนชวงปดท่ี

มีจุดท่ีทำใหฟงกชันไมตอเนื่องได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)   



 

 

สัปดาห

ท่ี 

 

คาบท่ี สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

หรือการบานท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/ 

แหลงการ

เรียนรู 

10 

 
 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 

11-12 31-36 

• An overview of 

(calculus 1) 

(Convergence 

test, Integral 

test, Absolute 

convergence, 

Ratio test for 

absolute 

convergence.) 

• Power series, 

Taylor series as 

power series 

Interval and 

radius of 

convergence 

14. หารัศมีและชวงแหงการลูเขาของ

อนุกรมกำลังได 

15. เขียนฟงกชันในรูปอนุกรมกำลังได 

16. หาอนุพันธของอนกุรมกำลังได 

17. หาปริพันธของอนุกรมกำลังได 

18. หาอนุกรมกำลังในรปูผลคูณและ

ผลหารได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)  

13 37-39 

• Local quadratic 

approximation 

• Maclaurin and 

Taylor 

polynomials 

19. ประมาณคาฟงกชันแบบกำลังสอง

ท่ีจุดใด ๆ ได 

20. หาพหุนาม Maclaurin สำหรับ
ประมาณคาฟงกชันท่ีกำหนดใหได 
21. หาพหุนาม Taylor สำหรับ
ประมาณคาฟงกชันท่ีกำหนดใหได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)  

14-16 40-48 

• Maclaurin and 
Taylor series; 
power series 
• Convergence 
of Taylor series 

22. หาอนุกรม Maclaurin และ 

อนุกรม Taylor ได 

23. หาชวงและรัศมีของการลูเขาของ
อนุกรมท่ีกำหนดใหได 
24. ใชอนุกรม Taylor ในการ
ประมาณคาของฟงกชันตรีโกณมิติ 
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และฟงกชัน
ลอการิทึมได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)   

 



 

 

สัปดาห

ท่ี 

 

คาบท่ี สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

หรือการบานท่ีมอบหมาย 

สื่อการสอน/ 

แหลงการ

เรียนรู 

17-18  49-54 

• Modeling with 

differential 

equations 

• Separation of 

variables 

• Homogeneous 
equations 

25. ตรวจสอบคำตอบของสมการเชิง
อนุพันธโดยใชการแทนคาได  
26. หาคำตอบของปญหาคาเริ่มตนได 
27. ประยุกตใชสมการเชิงอนุพันธได 

28. แกสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง

แบบแยกตัวแปรได 

29. แกสมการเชิงอนุพันธเอกพันธได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)   

19 55-57 

• Exact 

equations 
• First-order 

linear 

differential 

equations and 

applications 

30. แกสมการเชิงอนุพันธแบบแมน
ตรงได 
31. แกสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 

เชิงเสนได 

32. ประยุกตใชการแกสมการเชิง

อนุพันธอนัดับหนึ่งเชิงเสนได 

Deductive reasoning, 

problem solving, and 

creative thinking 

Text book: 

Calculus 

(Howard 

Anton)   

20  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 



 

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ค30205 แคลคูลัสเบ้ืองตน 2  ประจำภาคเรียนท่ี 2 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังนี ้

 4.1  ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย    20 คะแนน  

 4.2  ประเมินจากการสอบยอย 2 ครั้ง      30 คะแนน 

        (สอบยอยครั้งท่ี 1  15 คะแนน และสอบยอยครั้งท่ี 2  15 คะแนน )   

 4.3  ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน 

 4.4  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน    25 คะแนน 

       รวม                         100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอเปนดังนี ้

4.1 ประเมินจากงานหรือการบานท่ีมอบหมาย   ( 20 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ี 
มอบหมาย 

กำหนดสง คะแนน 

แบบฝกหัดและโจทยปญหา เรื่อง เทคนิค
การหาปริพนัธ งานเด่ียว สัปดาหท่ี 1-6 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  
1 สัปดาห 

6 

แบบฝกหัดและโจทยปญหา เรื่อง การหา
ปริพันธไมตรงแบบ งานเด่ียว สัปดาหท่ี 7-9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  
1 สัปดาห 

4 

แบบฝกหัดและโจทยปญหา เรื่อง อนุกรม
กำลัง งานเด่ียว สัปดาหท่ี 11-16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  
1 สัปดาห 

7 

แบบฝกหัดและโจทยปญหา เรื่อง สมการเชิง
อนุพันธ งานเด่ียว สัปดาหท่ี 17-19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  
1 สัปดาห 

3 

รวม 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 การประเมินจากการสอบยอย  รายวิชานี้จะมีการสอบยอย 2 คร้ัง ดังนี้ 

4.2.1 กำหนดการสอบยอยครั้งท่ี 1   เวลาท่ีใชสอบ 60 นาที   15 คะแนน 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจำนวนขอสอบ คะแนน 
 Integration by substitutions แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 Integration by parts แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 Integrating trigonometric functions แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 Integrating trigonometric by substitutions แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 Integrating rational functions by partial fractions แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 รวม 15 

 

4.2.2 กำหนดการสอบยอยครั้งท่ี 2    เวลาท่ีใชสอบ 60 นาที  15 คะแนน 

 หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบ ลักษณะและจำนวนขอสอบ คะแนน 

    Maclaurin and Taylor polynomials แสดงวิธีทำ 2 ขอ 6 
    Maclaurin and Taylor series; power series แสดงวิธีทำ 2 ขอ 6 
 Convergence of Taylor series แสดงวิธีทำ 1 ขอ 3 
 รวม 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3  การประเมินจากการสอบกลางภาค   (25 คะแนน)  

กำหนดสอบกลางภาคสัปดาหท่ี 10  เวลาท่ีใชในการสอบ 120 นาที   

หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบกลางภาค ลักษณะและ
จำนวนขอสอบ 

คะแนน 

เทคนิคการหาปริพันธ   
- Integration by parts แสดงวิธีทำ 1 ขอ 4 
- Integrating trigonometric by substitutions แสดงวิธีทำ 1 ขอ 4 
- Integrating rational functions by partial fractions      แสดงวิธีทำ 1 ขอ 4 
Improper integrals แสดงวิธีทำ 3 ขอ 13 

รวม 6 ขอ 25 
 

4.4  การประเมินจากการสอบปลายภาค   (25 คะแนน)  

กำหนดสอบปลายภาค สัปดาหท่ี 20  เวลาท่ีใชในการสอบ 120 นาที   

หัวขอ/เนื้อหาและลักษณะของขอสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวขอ/เนื้อหาท่ีใชในการสอบปลายภาค ลักษณะและ
จำนวนขอสอบ 

คะแนน 

Maclaurin and Taylor polynomials 
แสดงวิธีทำ 2 ขอ 8 

Maclaurin and Taylor series; power series 
Convergence of Taylor series แสดงวิธีทำ 1 ขอ 4 
Differential equations  

• Separation of variables 
• First-order linear differential equations and applications 

แสดงวิธีทำ 3 ขอ 13 

รวม 6 ขอ 25 
                                           

 
 

 


