
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 

1. รหัสวิชา       2301113 

2. จํานวนหนวยกิต (Course Credit)    4 

3. ชื่อวิชา (Course Title)    แคลคูลัส 1 ( CALCULUS I ) 

4. คณะ วิทยาศาสตร   ภาควิชา คณิตศาสตร 

5. ภาคการศึกษา     ภาคตน 

6. ปการศึกษา    2552 

7. ชื่อผูสอน            ผศ.ดร. ศจี เพียรสกุล  (คณ 115 ) 

     ผศ.ดร.จริยา อุยยะเสถียร (คณ 204) 

     อาจารยอารยา  วิวัฒนวานิช  

8. เงื่อนไขรายวิชา 

            8.1  วิชาที่ตองเรียนมากอน   - 

            8.2   วิชาบังคับรวม    - 

            8.3   วิชาควบ   - 

9. สถานภาพของวิชา        วิชาบังคับ  

10. ชื่อหลักสูตร  (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชานี้บรรจุอยู)  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

11. วิชาระดับ    ปริญญาตรี 

12. จํานวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห   4 

13. เนื้อหารายวิชา (Course Description)  ตามที่ปรากฏในหลักสูตร 

ความสัมพันธ ฟงกชันและบทบาทในการจําลองแบบปรากฏการณทางชีววิทยา  

อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ  ปฏยิานุพันธกับการประยุกตในปญหาทางวิทยาศาสตร 

ปริพันธจํากัดเขต  และประโยชนในทางวิทยาศาสตร  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งกับการ

ประยุกตในการจําลองแบบปรากฏการณทางวิทยาศาสตร 

 Relations, functions and their roles in modeling biological phenomena; rates 

of changes and derivatives; antiderivatives with application to scientific problems; 

definite integrals and  their uses in sciences; first order differential equations with 

application in modeling scientific phenomena. 

 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 

         14.1  วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

           วัตถุประสงคทั่วไป 

                 ใหนิสิตเขาใจถึงบทบาทของคณิตศาสตรในการศึกษาหาความรูวิทยาศาสตร และ

เห็นไดวาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่จําเปนในการใหบทนิยามของ concepts ตางๆทาง

วิทยาศาสตร  และโดยเฉพาะ แคลคูลัส ซึ่งนิวตันกับนักปราชญอื่น ๆ ชวยกันคิดคนขึ้นมานั้น ก็

เปนเพราะเปนความรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาความรูทฤษฎีฟสิกสของเขา ปจุบันนี้มีการนํา

แคลคูลัสไปใชในวิทยาการสาขาตางๆ อยางกวางขวาง  วิทยาศาสตรชีวภาพก็มีการใช

แคลคูลัสมากขึ้น   นสิิตวิทยาศาสตรชีวภาพจึงตองมีความคุนเคยกับ concepts ตางๆ ของ

แคลคูลัส  และสามารถคิดคํานวณปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประยุกตใชได 

 

          วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

                   เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แลว  จะสามารถ 

                1.  อธิบายหลักการหาสมการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแสดงความสัมพันธระหวาง

ปริมาณสองปริมาณจากสังเกตการณ  

                 2.  เมื่อกําหนดขอมูลจากสังเกตการณที่วัดปริมาณเปนคูๆให สามารถแสดงวิธี

พิจารณาหาฟงกชันที่เหมาะสมที่จะใชแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณคูนั้น               

                 3.  อธิบายความหมายคราว ๆ ของ ความตอเนื่อง และ ลิมิต ของฟงกชัน และ

ยกตัวอยางได ทั้งกรณี่ที่มีลิมิตและกรณีที่ไมมีลิมิต 

                 4.  บอกนิยามที่รัดกุมของความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชันได และสามารถแสดง

ตัวอยางการพิจารณาความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชันที่กําหนดใหดวยบทนิยาม 



                 5.  เมื่อกําหนดฟงกชันให อธิบายการพิจารณาหาลิมิตของฟงก็ชันนั้นณจุดใดๆ ที่

กําหนดใหไดหรือบอกไดวาไมมีลิมิต พรอมทั้งสามารถใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบ 

                 6.  อธิบายความหมายคราวๆ ของ ลิมิตของลําดับ และพิจารณาหาลิมิตของลําดับ

ที่กําหนดใหหรือบอกไดวาลําดับดังกลาวไมมีลิมิต 

                 7.  บอกนิยามที่รัดกุมของลิมิตของลําดับและสามารถแสดงตวัอยางการพิจารณา

ลิมิตของลําดับดวยบทนิยาม 

                 8.  บอกบทนิยามและอธิบายความหมายของ อินทิกรัล (ปริพันธ) และยกตัวอยาง

แสดงการคํานวณหาคาอินทิกรัลตามบทนิยาม 

                 9.  บอกความหมายของการอินทิเกรตได (integrability) ของฟงกชันบนชวงจํากัด 

และสามารถยกตัวอยางไดทั้งฟงกชันที่อินทิเกรดไดและฟงกชันที่อินทิเกรตไมได 

                10.  แถลงทฤษฎีบทที่สามารถใชรับประกันการอินทิเกรตได  และสามารถ

ประยุกตใชทฤษฎีบทดังกลาวกับฟงกชันที่กําหนดให 

                11.  อธิบายวิธีการประมาณคาอินทิกรัลดวยหลักเกณฑสี่เหลี่ยมคางหมู และ

หลักเกณฑซิมปสัน และสามารถประยุกตใชประมาณคาอินทิกรัลของฟงกชันที่กําหนดให. 

                12.  คํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร งาน โมเมนต และ เซนทรอยดในโจทยปญหาที่

กําหนดให 

                13.  บอกบทนิยามของอนุพันธของฟงกชันที่จุดๆ หนึ่ง  ใชบทนิยามพิจารณาการมี

อนุพันธ และคํานวณหาคาอนุพันธ 

                14.  บอกบทนิยามของดิฟเฟอเรนเชียล  อธิบายความหมายของดิฟเฟอเรนเชียล 

และใชดิฟเฟอเรนเชียลประมาณคาของฟงกชัน 

                15.  บอกสูตรสําหรับใชคํานวณหาอนุพันธ  และแสดงวิธีใชสูตรกับฟงกชันที่

กําหนดให 

                16.  อธิบายความหมายของอนุพันธฟงกชัน และอนุพันธอันดับตางๆ 

                17.  บอกสูตรสําหรับใชคํานวณหาอนุพันธของ ฟงกชันประกอบ ฟงกชันผกผัน และ

ฟงกชันที่นิยามโดยปริยาย และแสดงการประยุกตใชสูตรดังกลาวกับฟงกชันที่กําหนดให 

                18.  อธิบายความหมายของปฏิยานุพันธ และพิจารณาไดวาฟงกชันสองฟงกชันที่

กําหนดใหเปนปฏิยานุพันธของกันหรือไม 

                19.  อธิบายความหมายของอินทิกรัลไมจํากัดเขต 

                20.  แถลงทฤษฎีบทหลักมูลทั้งบทที่หนึ่งและบทที่สอง และอธิบายวิธีประยุกตใช

ทฤษฎีบททั้งสอง และยกตัวอยางแสดงการประยุกตใช               

                21.  อธิบายความหมายของลอการิทึมธรรมชาติ และความหมายของจํานวน e 

                22.  อธิบายความหมายของฟงกชันเลขชี้กําลัง 

                23.  บอกสูตรสําหรับใชในการคํานวณหาอนุพันธของ ลอการิทึม ฟงกชันเลขชี้กําลัง

และฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

                24.  แถลงทฤษฎีบทคามัชฌิมและทฤษฎีบทที่เกียวของ  ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎี

บทของเทยเลอร และหลักเกณฑของโลปตาล และประยุกตใชกับสถานการณที่กําหนดให 

                25.  พิจารณาหา จุดสูงสุดสัมพัทธ จุดต่ําสุดสัมพัทธ จุดเปลี่ยนความเวา ของเสน

โคงที่กําหนดสมการให และบอกไดวากราฟมีลักษณะอยางไรในชวงตางๆ และสามารถใช

ขอมูลเหลานี้รางกราฟของฟงกชัน  

                26.  พิจารณาวาสมการที่กําหนดใหมีรากในชวงใดชวงหนึ่งหรือไม  และถามี ก็

สามารถใชวิธีการของนิวตันประมาณคาของรากดังกลาว 

                27.  ประยุกตใชอนุพันธในการแกปญหาเกี่ยวกับคาสูงสุงและคาต่ําสุด 

                28.  คํานวณหาปฏิยานุพันธดวยวิธีแทนคา วิธีแตกเศษสวนยอย และวิธีอินทิเกรตที่

ละสวน 

                29.  อธิบายความหมายของ ผลเฉลยทั่วไป และ ผลเฉลยเฉพาะ ของสมการดิฟเฟอ

เรนเชียล  และเมื่อกําหนดสมการแบบแยกตัวแปรไดหรือสมการเชิงเสนให สามารถหาผลเฉลย

ได 

                30.  จากผลสังเกตการณเกี่ยวกับอัตราการแปรคา สามารถนํามาผูกเปนสมการดิฟ

เฟอเรนเชียล และคํานวณหาผลเฉลยได 

           



14.2  รายละเอียด 

                 1.  การจําลองแบบปรากฏการณทางชีววิทยา ( 6 ชั่วโมง) 

                           1.1 การจําลองแบบดวยสมการเสนตรง 

                           1.2 การจําลองแบบโดยการแปลงขอมูล 

                           1.3 การคนหากฎเกี่ยวกับอัตราการแปรคา  และการจําลองแบบดวยสมการ

ดิฟเฟอเรนเชียล 

                 2.  ความตอเนื่องและลิมิต (10 ชั่วโมง) 

                            2.1  ขอบเขตบนต่ําสุด ขอบเขตลางสูงสุด คาสูงสุด และคาต่ําสุดของ

ฟงกชัน 

                            2.2  ความหมายคราวๆ ของความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชันและการ

พิจารณาคํานวณหาลิมิต  

                            2.3  ความตอเนื่องบนชวง คุณสมบัติของฟงกชันตอเนื่อง 

                            2.4  ความหมายคราวๆ ของลิมิตของลําดับ และการพิจารณาคํานวณ 

หาลิมิต  

                            2.5  บทนิยามของความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชัน 

                            2.6  บทนิยามของลิมิตของลําดับ 

                 3.  อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต (10 ชั่วโมง) 

                            3.1  ปญหาเกี่ยวกับการใชกฎของนิวตันคํานวณแรงดึงดูด ระหวางวัตถุ 

                            3.2  แนวทางในการคํานวณแรงดึงดูดระหวางวัตถุและการคํานวณพื้นที่ใต

เสนโคง 

                            3.3  บทนิยามของอินทิกรัล แบบของดารบู (ซอง กาสตง ดารบู) และแบบ

ของรีมันน  (เกออรก ฟรีดริช แบรนฮารด รีมันน) ซึ่งสมมูลกัน 

                            3.4  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับอินทิกรัล  และการคํานวณอินทิกรัลของฟงกชันพหุ

นาม 

                            3.5  การประมาณคาอินทิกรัล โดยหลักเกณฑสี่เหลี่ยมคางหมูและโดย

หลักเกณฑซิมปสัน(โทมัส ซิมปสัน) 

                            3.6  การประยุกตใชอินทิกรัลคํานวณปริมาณตางๆ ทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  เชน พื้นที่ ปริมาตร งาน โมเมนต  เซนทรอยด เปนตน 

                 4.  อนุพันธและปฏิยานุพันธ (8 ชั่วโมง) 

                            4.1  ความเร็วเฉลี่ยกับความเร็วชั่วขณะ 

                            4.2  ความชันของเสนโคง  

                            4.3  อนุพันธ และดิฟเฟอเรนเชียล และการประมาณคาฟงกชันโดยการ

ประยุกตใชดิฟเฟอเรนเชียล 

                            4.4  การพิจารณาวาอนุพันธเปนเศษสวนของดิฟเฟอเรนเชียลและการใช

สัญลักษณดิฟเฟอเรนเชียลเขียนแสดงอนุพันธ 

                            4.5  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับอนุพันธ และการคํานวณหาอนุพันธ  

                            4.6  อนุพันธอันดับสูง 

                            4.7  การคํานวณอนุพันธของฟงกชันประกอบและฟงกชันที่นิยามโดย

ปริยาย 

                            4.8  ปฏิยานุพันธ 

                 5.  ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (4 ชั่วโมง) 

                            5.1  อินทิกรัลไมจํากัดเขต 

                            5.2  ทฤษฎีบทหลักมูลบทที่หนึ่ง 

                            5.3  ทฤษฎีบทหลักมูลบทที่สอง 

                            5.4  การประยุกตใชทฤษฎีบทหลักมูลทั้งสอง 

                 6.  ลอการิทึมธรรมชาติกับฟงกชันเลขชี้กําลังและฟงกชันที่เกี่ยวของ (4 ชั่วโมง) 

                            6.1  ลอการิทึมธรรมชาติและจํานวน e 

                            6.2  ลอการิทึมฐานใดๆ 

                            6.3  ฟงกชันเลขชี้กําลัง 

                            6.4  ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 



                 7.  ทฤษฎีบทคามัชฌิมและทฤษฎีบทตางๆที่เกี่ยวของ (4 ชั่วโมง) 

                            7.1  ทฤษฎีบทของรอล (มีเชล รอล) กับทฤษฎีบทคามัชฌิม 

                            7.2  ทฤษฎีบทคามัชฌิมของโคชี (โอกุสแตง ลุย โคชี) 

                            7.3  สูตรของเทยเลอร (บรุก เทยเลอร)  

                            7.4  หลักเกณฑโลปตาล (กิโยม ฟรองซัว อองตวน มารกี เดอ โลปตาล)  

                 8.  การประยุกตใชอนุพันธ (4 ชั่วโมง) 

                            8.1  การรางเสนโคง  

                            8.2  การประมาณรากของสมการดวยสูตรของนิวตัน  

                            8.3  การหาคาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชัน 

                 9.  เทคนิคในการหาปฎิยานุพันธ (4 ชั่วโมง) 

                            9.1  วิธีการแทนคา 

                            9.2  โดยการแยกเปนเศษสวนยอย 

                            9.3  โดยการอินทิเกรตทีละสวน 

                10.  สมการดิฟเฟอเรนเชียลและการประยุกตใชในการสรางแบบจําลอง (6 ชั่วโมง) 

                           10.1  การจําลองแบบการเจริญเติบโตของประชากรดวยสมการดิฟเฟอเรน

เชียล 

                           10.2  ผลเฉลยทั่วไปและผลเฉลยเฉพาะ 

                           10.3  การหาผลเฉลยของสมการแบบแยกตัวแปรได 

                           10.4. การหาผลเฉลยของสมการเชิงเสนอันดับหนึ่ง 

                           10.5  ตัวอยางการสรางแบบจําลองตางๆ เชน การเจริญเติบโตของอวัยวะ  

การซึม การสลาย เปนตน 

          14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน 

                          ประกอบดวย  การบรรยาย การสาธิตดวยคอมพิวเตอร การแสดงตัวอยาง

การคํานวณ การใหนิสิตมีสวนรวมในการคํานวณ และการเปดโอกาสใหนิสิตซักถามใน

หองเรียน 

 

          14.4  สื่อการสอน 

                          แผนทึบ 

                          โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ รศ.ดร.วิรุฬห บุญสมบัติ พัฒนาขึ้น 

                          เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.ดร.จริยา อุยยะเสถียร 

14.5 การมอบหมายงานผานระบบเครือขาย      ไมมี 

14.6 การวัดผลการเรียน 

การประเมินความรูทางวิชาการ     

      สอบกลางภาค รอยละ  45  วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:00-16:00 น. 

      สอบปลายภาค รอยละ 55  วันที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 8:30-11:30 น. 

15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 

          15.1  หนังสือบังคับ                                ไมมี 

          15.2  หนังสืออานประกอบ                     Calculus vol. I โดย Tom M. Apostal 

          15.3  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ไมมี 

          15.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเวบไซตที่เกี่ยวของ 

                  http://pioneer.chula.ac.th/~uchariya/2301113.htm 

16. การประเมินผลการสอน โปรดระบุการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

       16.1 ใชแบบการประเมินการสอนแบบบรรยาย (รูปแบบที่ 4) 

       16.2 ปรับปรุงเนื้อหา เรียงอันดับใหเหมาะสมและหาตัวอยางใหม ๆ 

 


