
ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา   2301103 

2. จํานวนหนวยกิต   3  หนวยกิต 

3. ชื่อวิชา    แคลคูลัส 1  (Calculus I) 

4. คณะวิทยาศาสตร   ภาควิชาคณิตศาสตรและวทิยาการคอมพิวเตอร 

5. ภาคการศึกษา   ภาคปลาย 

6. ปการศึกษา   2561 

7. ชื่อผูสอน   ตอน 1 รศ.ดร. อมร วาสนาวิจิตร 

    ตอน 2 ผศ.ดร. สุจินต คมฤทัย 

8. เง่ือนไขรายวิชา 

    8.1  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  - 

    8.2  วิชาบังคับรวม  - 

    8.3  วิชาควบ   - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาบังคับ 

10. ช่ือหลักสูตร   MED-TECH  

11. วิชาระดับ   ปริญญาตรี 

12. จํานวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห 3  ชั่วโมง/สัปดาห 

13. เนื้อหารายวิชา  ตามที่ปรากฏในหลักสูตร 

      (ภาษาไทย)  ลิมิต  ความตอเน่ือง การหาอนุพันธและการประยุกต   การอินทิเกรตและการประยุกต  

      เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไมตรงแบบ  สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต 

      (ภาษาอังกฤษ)  Limit; Continuity; differentiation and its applications; integration and its  

      applications; techniques of integration; improper integrals; introduction to differential    

      equations and their applications. 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

       14.1  วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  นิสิตสามารถ 

               1. หาลิมิตและตรวจสอบความตอเนื่องของฟงกชัน 

   2. หาอนุพันธของฟงกชัน  โดยใชบทนิยาม สูตร และกฎลูกโซ 

               3.  หาอนุพันธอันดับสูงของฟงกชัน 

               4.  หาคาเชิงอนุพันธของฟงกชัน 

               5.  ประมาณคาของฟงกชัน โดยใชคาเชิงอนุพันธ 

               6.  หาอินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไมจํากัดเขตของฟงกชัน 

               7.  หาอนุพันธของฟงกชันท่ีนิยามโดยปริยาย 

               8.  หาอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย 

               9.  หาลิมิตของฟงกชันท่ีอยูในรูปแบบไมกําหนด 

 10.  หาคาสุดขีดของฟงกชัน  หาจุดเปลี่ยนเวาของเสนโคง และรางกราฟ 

 11.   แกปญหาคาสุดขีด 

 12.  แกปญหาอัตราสัมพัทธ 

             13.  ใชอินทิกรัลจํากัดเขตในการคํานวณพ้ืนที่ระหวางเสนโคง  และปริมาตรรูปทรงตัน 

             14.  หาอินทิกรลัของฟงกชันโดยใชเทคนิคตาง ๆ 

             15.  ตรวจสอบการลูเขาของอินทิกรัลไมตรงแบบ 

             16.  หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธอันดับที่หน่ึง ดีกรีหน่ึง ไดแก สมการแยกตัวแปรได  

                    สมการเชิงเสน 

              17.  สรางสมการเชิงอนุพันธจากปญหาที่กําหนดใหพรอมหาผลเฉลย 

 

       14.2  เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห 

สัปดาห

ท่ี 

เน้ือหาที่สอน วัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรม 
การมอบหมายงาน 

1 ความหมายของลิมิต ลิมิตทางซายและลิมิตทางขวา 

ทฤษฎบีทเก่ียวกับลิมิต 

1 แบบฝกหัด 1.1-1.3 

2    

3 ลิมิตเก่ียวกับอนันต ความตอเนื่อง  1 แบบฝกหัด 1.4-1.5 

4 ความหมายของอนุพันธ การหาอนุพันธ กฎลูกโซ  2 แบบฝกหัด 2.1-2.2 

5 อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ และ

ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน  

3,8 แบบฝกหัด 2.3-2.4, 

4.1-4.3 

6 อนุพันธของฟงกชันท่ีนิยามโดยปริยาย คาเชิงอนุพันธ 

การประยุกตของอนุพันธ ฟงกชันเพิ่ม ฟงกชันลด 

4,5,7,10 แบบฝกหัด 2.5-2.6, 

4.1-4.3, 5.1 

7 การประยุกตอนุพันธ (ตอ) คาสุดขดี ความเวาและจุด

เปลี่ยนเวา การรางกราฟ 

10 แบบฝกหัด 5.1-5.3 

8 การประยุกตอนุพันธ (ตอ) ปญหาคาสุดขดี ปญหา

อัตราสัมพัทธ 

11,12 แบบฝกหัด  5.1, 5.4 

9 สอบกลางภาค 1-5,7,8,10-12  

10 การประยุกตอนุพันธ (ตอ) ลิมิตในรูปแบบไมกําหนด

และกฎของโลปตาล  

6,9 แบบฝกหัด 5.5, 3.1 



อินทิกรลั ปฏิยานุพันธและอินทิกรัลไมจํากัดเขต 

การอินทิเกรตโดยการแทนคาดวยตัวแปร 

11 อินทิกรัล (ตอ) อินทิกรัลของฟงกชันอดิสัย (ฟงกชัน

ตรีโกณมิต,ิ ฟงกชันลอการิทึม, ฟงกชันเลขชี้กําลัง)  

อินทิกรัลจํากัดเขต 

6,8 แบบฝกหัด 3.3, 4.1-

4.3 

12 อินทิกรัล (ตอ) ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสบทที่ 1 

และ 2  

เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละสวน 

6,8,14 แบบฝกหัด 3.4, 6.1 

13 เทคนิคการอินทิเกรต (ตอ)  การอินทิเกรตโดยการ

แยกเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชันตรีโกณมิต ิ

14 แบบฝกหัด 6.1-6.8 

14 การประยุกตอินทิกรลั พ้ืนท่ีระหวางเสนโคง 

ปริมาตรของรูปทรงตันซ่ึงหาพื้นท่ีภาคตัดได 

13 แบบฝกหัด 7.1-7.2 

15 การประยุกตอินทิกรัล (ตอ)  ปริมาตรของรูปทรงตันที่

เกิดจากการหมุน (วิธีแบบจาน) 

13 แบบฝกหัด 7.3 

16 การประยุกตอินทิกรัล (ตอ) ปริมาตรของรูปทรงตันที่

เกิดจากการหมุน (วิธีแบบเปลือกทรงกระบอก) 

อินทิกรัลไมตรงแบบ อินทิกรัลไมตรงแบบชนิดท่ีหนึง่ 

13,15 แบบฝกหัด 7.3, 8.1 

 

17 การประยุกตอินทิกรัล (ตอ)  อินทิกรัลไมตรงแบบชนิด

ท่ีสอง อินทิกรัลไมตรงแบบชนิดผสม 

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต สมการ

เชิงอนุพันธและผลเฉลย  สมการแบบแยกตัวแปรได 

สมการเชิงเสน การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ 

15,16,17 แบบฝกหัด 8.1-8.2 

 

            14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน   สอนแบบบรรยาย  3  ชั่วโมง/สัปดาห 

            14.4  สื่อการสอน    แผนทึบ 

            14.5  การมอบหมายงานผานระบบเครือขาย  - 

            14.6  การวัดผลการเรียน 

                    ประเมินผลโดยมีการสอบเก็บคะแนนดังนี ้  

                      -  สอบกลางภาค  50%  (วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) 

                      -  สอบปลายภาค  50%  (วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น.) 

     15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 

          15.1  หนังสือบังคับ  

                   แคลคูลัส ๑  โดย รศ.ดํารงค ทิพยโยธา, รศ.ยุวรีย  พันธกลา และ รศ.ณัฏฐนาถ ไตรภพ 

          15.2  หนงัสืออานเพิ่มเติม   หนังสือแคลคูลัสทั่วไป 

          15.3  บทความวิจัย / บทความวิชาการ (ถามี) - 

          15.4 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ - 

     16.  การประเมินผลการเรียนการสอน 

           16.1  การประเมินการสอนใชรูปแบบใด จาก 12 รูปแบบของมหาวิทยาลัย หรือรูปแบบอื่น    

                   ใชแบบการประเมินการสอนแบบบรรยาย (แบบที่ 4) 

           16.2  การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งท่ีผานมา 

                    ในหัวขอท่ีคอนขางเขาใจยากผูสอนจะเพ่ิมตัวอยางใหมากข้ึน และระหวางสอนจะมีโจทยพ้ืนฐาน 

                    ใหนิสิตไดลองทําเพ่ือใหนิสิตมีความเขาใจมากขึ้น 

          16.3  การอภิปรายหรือการวิเคราะหท่ีเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต   

                  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       - 

        ผูสอนจะพยายามเนนใหนิสิตตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความ 

                   ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร ติดตามเน้ือหาท่ีเรียน และทําแบบฝกหัดอยางสม่ําเสมอ 

 

หมายเหต ุ    1.  ในบางหัวขอ  ผูสอนจะใหนิสิตศึกษาดวยตนเอง 

 2.  รายละเอียดในประมวลรายวิชาน้ี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูสอนจะแจงใหนิสิตทราบ 

 3.  สําหรับการสอบยอย ผูสอนจะแจงกําหนดวัน และเวลาสอบใหทราบภายหลัง 

 

 

 

  


