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1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้บทนิยาม การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม

โดยใช้สูตร และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความชันของเส้นโค้ง 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันเบื้องต้น ปฏิยานุพันธ์ การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนามโดยใช้สูตร 

การหาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนาม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความชันกับจุดท่ีเส้นโค้งผ่าน และการ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสอบสวน 
(inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด(mind mapping) 
การอภิปราย (discussion) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
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2. ผลการเรียนรู้ 
   เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. หาลิมิตของฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันตรรกยะได้ 
2. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันพหนุามและฟังก์ชันตรรกยะท่ี ax =  ได้ 
3. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพหุนามได้ 
4. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนามได้ 
5. หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนามได้ 
6. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
7. ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
8. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล 
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน 
10. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับ

ศาสตร์อื่นๆ   
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 – 3 
1 – 5 

(5 ช่ัวโมง) 

1. แนะน ารายวิชา 
2. การหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้
ตารางแสดงค่าของฟังก์ชันท่ี
ก าหนดให้ 
3. การหาลิมิตจากกราฟของ
ฟังก์ชัน 
4. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต 
   -  ลิมิตของฟังก์ชันพหุนาม 
   -  ลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะท่ี 
      สามารถแยกตัวประกอบได้ 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้ตารางแสดงค่า
ของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หาลิมิตจากกราฟของฟังก์ชันท่ีก าหนดได้ 
3. หาลิมิตของฟังก์ชันพหุนามโดยใช้ 
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้ 
4. หาลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะท่ีสามารถ
แยกตัวประกอบได้โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ลิมิตได้ 
  

3 – 6 
6 – 11 

(6 ช่ัวโมง) 

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันพหนุาม
และฟังก์ชันตรรกยะท่ีสามารถ
แยกตัวประกอบได้ ท่ี ax =   

เพื่อให้นักเรียน 
1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน            
พหุนามและฟังก์ชันตรรกยะท่ีสามารถ
แยกตัวประกอบได้ ท่ี ax =  ได้ 

6 - 7 
12 – 13 
(2 ช่ัวโมง) 

อัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียของ
ฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 

7 – 9 
14 – 18 
(5 ช่ัวโมง) 

1. อัตราการเปล่ียนแปลง                
ขณะใด ๆ 
2. การหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชัน 
พหุนามโดยใช้บทนิยาม 
 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอัตราการเปล่ียนแปลงขณะใดๆ ของ
ฟังก์ชันท่ีก าหนดได้ 
2. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพหุนามโดยใช้ 
บทนิยามได้ 

10 19 – 20 สอบกลางภาค 

11 – 12 
21 – 23 
(3 ช่ัวโมง) 

1. การหาอนุพันธ์ของฟงัก์ชัน 
พหุนามโดยใช้สูตร 
2. การหาอนุพันธ์อันดับสูงของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพหุนามท่ี
ก าหนดให้โดยใช้สูตรได้ 
2. หาอนุพันธ์อันดับสูงของฟงัก์ชันพหุนามท่ี
ก าหนดให้ได้ 

12 – 13 
24 – 26 
(3 ช่ัวโมง) 

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความชันของ              
เส้นสัมผัสเส้นโค้งได้ 

14 
27 – 28 
(2 ช่ัวโมง) 

บทนิยามปฏิยานุพันธ์ในรูปท่ัวไป
ของฟังก์ชัน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกบทนิยามของปฏิยานุพันธ์ใน                   
รูปท่ัวไปของฟังก์ชันได้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

15 
29 – 30 
(2 ช่ัวโมง) 

การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนามโดยใช้สูตร 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนาม
โดยใช้สูตรได้ 

16 
31 – 32 
(2 ช่ัวโมง) 

การหาปริพันธ์จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

เพื่อให้นักเรียนหา 
1. ปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนามได้ 

17 – 18 
33 – 35 
(3 ช่ัวโมง) 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเส้น
โค้งเมื่อก าหนดความชันของเส้น
โค้งกับจุดท่ีเส้นโค้งผ่าน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเส้นโค้งเมื่อ
ก าหนดความชันของเส้นโค้งกับจุดท่ีเส้นโค้ง
ผ่านได้ 

18 – 19 
36 – 38 
(3 ช่ัวโมง) 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ                     
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 

เพื่อให้นักเรียน 
1. น าความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตไปแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

20 39 – 40 สอบกลางภาค 

14 
27 – 28 
(2 ช่ัวโมง) 

บทนิยามปฏิยานุพันธ์ในรูป
ท่ัวไปของฟังก์ชัน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกบทนิยามของปฏิยานุพันธ์ในรูปท่ัวไป
ของฟังก์ชันได้ 

15 
29 – 30 
(2 ช่ัวโมง) 

การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนามโดยใช้สูตร 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนาม
โดยใช้สูตรได้ 

16 
31 – 32 
(2 ช่ัวโมง) 

การหาปริพันธ์จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพหุนามได้ 

17 – 18 
33 – 35 
(3 ช่ัวโมง) 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเส้น
โค้งเมื่อก าหนดความชันของเส้น
โค้งกับจุดท่ีเส้นโค้งผ่าน 

เพื่อให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เส้นโค้งเมื่อก าหนดความชันของเส้นโค้งกับจุดท่ี
เส้นโค้งผ่านได้ 

18 – 19 
36 – 38 
(3 ช่ัวโมง) 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 

เพื่อให้นักเรียน 
1. น าความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตไปแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

20 39 – 40 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย                                  10   คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย          10  คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย                                          30  คะแนน   
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                            20  คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                           30  คะแนน 
                                                                             รวม        100  คะแนน 

 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี ้
4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย    

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาท)ี 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การหาลิมิตของฟังก์ชันโดย
ใช้ตารางการแสดงค่าของฟังก์ชัน
ท่ีก าหนดให้และการหาลิมิตจาก
กราฟของฟังก์ชัน 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต งานเด่ียว 

สัปดาห์ท่ี 
2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
พหุนามและฟังก์ชันตรรกยะท่ี
สามารถแยกตัวประกอบได้โดย
ท่ี ax =  

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การหาอนุพันธ์โดยใช้ 
บทนิยาม 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

8 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พหุนามโดยใช้สูตร 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความชันของเส้นโค้ง 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

การสอนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี ้
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาท)ี 

คะแนน 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การหาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต
ของฟังก์ชันพหนุามโดยใช้สูตร 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การหาปริพันธ์จ ากัดเขต
ของฟังก์ชันพหนุาม 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเส้นโค้งเมื่อก าหนดความ
ชันของเส้นโค้งกับจุดท่ีเส้นโค้ง
ผ่าน 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

18 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 

19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 
60 นาที 1 

รวม 600 นาที 10 
 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ิน

นั้นๆ นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน 
และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6               

ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี     
(3) 

ปานกลาง
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย    (30 คะแนน) 

รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้งดังนี ้
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที     15   คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที     15   คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้

ในการสอบ 
จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (50 นาที) 
หาลิมิตของฟังก์ชัน
โดยใช้ตารางแสดง
ค่าของฟังก์ชันท่ี
ก าหนดให้ 

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตของฟังก์ชัน
โดยใช้ตารางแสดงค่า
ของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้
ได้ 

3  
(3 คะแนน) 

- 3 

การหาลิมิตจาก
กราฟของฟังก์ชัน 1 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตจากกราฟของ
ฟังก์ชันท่ีก าหนดได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
ลิมิต 
   -  ลิมิตของ
ฟังก์ชันพหุนาม 
   -  ลิมิตของ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ี      
สามารถแยกตัว
ประกอบได้ 

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตของฟังก์ชัน
พหุนามโดยใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับลิมิตได้ 
2. หาลิมิตของ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ี
สามารถแยกตัวประกอบ
ได้โดยใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับลิมิตได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

ความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันพหุนามและ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ี
สามารถแยกตัว
ประกอบได้ ท่ี 

ax =  

6 

เพื่อให้นักเรียน 
1. ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน             
พหุนามและ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ี
สามารถแยกตัวประกอบ
ได้ ท่ี ax =  ได้ 

- 
2  

(3 คะแนน) 
6 

รวม 11 
 3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
4 ข้อ 

(12 คะแนน) 
15 

คะแนน 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้

ในการสอบ 
จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (50 นาที) 
หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน 
พหุนามโดยใช้สูตร 

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน พหุนามท่ี
ก าหนดให้โดยใช้สูตรได้ 

- 
 1  

(3 คะแนน) 
3 

หาอนุพันธ์อันดับสูง
ของฟังก์ชันพหนุาม 

1 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์อันดับสูง
ของฟังก์ชันพหนุามท่ี
ก าหนดให้ได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความชัน
ของเส้นสัมผัสเส้น
โค้ง 

3 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความชันของ
เส้นสัมผัสเส้นโค้งได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

หาปริพันธ์ไม่จ ากัด
เขตของฟังก์ชันพหุ
นามโดยใช้สูตร 

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์ไม่จ ากัด
เขตของฟังก์ชันพหุนาม
โดยใช้สูตรได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

หาปริพันธ์จ ากัด
เขตของฟังก์ชันพหุ
นาม 

2 
เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์จ ากัดเขต
ของฟังก์ชันพหนุามได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

รวม 10 
 

- 
5 ข้อ 

(15 คะแนน) 
15 

คะแนน 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การหาลิมิตจากกราฟ
ของฟังก์ชัน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตจากกราฟของฟังก์ชัน
ท่ีก าหนดได้ 

1  
(1 คะแนน) 

- 1 

ลิมิตของฟังก์ชันพหุ
นามโดยใช้ทฤษฎีบท 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตของฟังก์ชันพหุนาม
โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1  
(3 คะแนน) 

4 

ลิมิตของฟังก์ชัน              
ตรรกยะท่ีสามารถ
แยกตัวประกอบได้โดย
ใช้ทฤษฎีบท 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะ
ท่ีสามารถแยกตัวประกอบได้
โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้ 

- 
1  

(3 คะแนน) 
3 

ความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันพหุนามและ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ี
สามารถแยกตัว
ประกอบได้ ท่ี ax =  

เพื่อให้นักเรียน 
1. ตรวจสอบความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันพหุนามและ
ฟังก์ชันตรรกยะท่ีสามารถ
แยกตัวประกอบได้  ท่ี ax =  
ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1  
(3 คะแนน) 

4 

อัตราการเปล่ียนแปลง
เฉล่ียของฟังก์ชัน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอัตราการเปล่ียนแปลง
เฉล่ียของฟังก์ชันท่ีก าหนดให้ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

- 1 

อัตราการเปล่ียนแปลง                
ขณะใดๆ ของฟังก์ชัน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอัตราการเปล่ียนแปลง
ขณะใดๆ ของฟังก์ชันท่ีก าหนด
ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1  
(3 คะแนน) 

4 

การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพหุนามโดยใช้
บทนิยาม 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพหุ
นามโดยใช้บทนิยามได้ 

- 
1 

(3 คะแนน) 
3 

รวม 
5 ข้อ  

(5 คะแนน) 
5 ข้อ  

(15 คะแนน) 
20 คะแนน 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ใน
การสอบปลายภาค 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท า 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
พหุนามโดยใช้สูตร 
 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์ของฟงัก์ชันพหุ
นามท่ีก าหนดให้โดยใช้สูตรได้ 

2   
(2 คะแนน) 

1  
(4 คะแนน) 

7 
อนุพันธ์อนัดับสูงของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาอนุพันธ์อันดับสูงของ
ฟังก์ชันพหุนามท่ีก าหนดให้ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความชันของ
เส้นสัมผัสเส้นโค้ง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความชันของเส้นสัมผัสเส้น
โค้งได้ 

- 
1  

(4 คะแนน) 
4 

ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต
ของฟังก์ชันพหนุาม
โดยใช้สูตร 

เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกบทนิยามของ            
ปฏิยานุพันธ์ในรูปท่ัวไปของ
ฟังก์ชันได้ 

2  
(2 คะแนน) 

1  
(4 คะแนน) 

7 
ปริพันธ์จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนาม 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันพหุนามโดยใช้สูตรได้ 

1  
(1 คะแนน) 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเส้นโค้งเมื่อ
ก าหนดความชันของ
เส้นโค้งกับจุดท่ีเส้นโค้ง
ผ่าน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเส้นโค้งเมื่อก าหนด
ความชันของเส้นโค้งกับจุดท่ี
เส้นโค้งผ่านได้ 

- 
1  

(4 คะแนน) 
4 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

เพื่อให้นักเรียน 
1. น าความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์
ไม่จ ากัดเขตไปแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
ได้ 

- 
2  

(8 คะแนน) 
8 

รวม 
6 ข้อ  

(6 คะแนน) 
6 ข้อ  

(24 คะแนน) 
30 

คะแนน 
 


