
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา     2301114 

2.จํานวนหนวยกิต (Course Credit)   3 

3.ชื่อวิชา (Course Title)    CAL BIO SCI  II 

4.คณะ วิทยาศาสตร    ภาควิชา คณิตศาสตร 

5.ภาคการศึกษา    ปลาย 

6.ปการศึกษา    2551 

7.ชื่อผูสอน    ตอนที่ 1   ผศ. ดร. สุรียพร ชาวแพรกนอย 

    ตอนที่ 2   ผศ. ดร. จริยา อุยยะเสถียร 

8.เงื่อนไขรายวิชา   

            8.1  วิชาที่ตองเรียนมากอน  2301113 

            8.2   วิชาบังคับรวม   - 

             8.3   วิชาควบ   - 

 9.  สถานภาพของวิชา       วิชาบังคับ   

10. ชื่อหลักสูตร  (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชานี้บรรจุอยู)  วท.บ. 

 11. วิชาระดับ    ปริญญาตรี 

 12. จํานวนชั่วโมงที่สอน    3 ชม /  สัปดาห   (จ. พ. ศ. 9-10 น.) 

 13. เนื้อหารายวิชา (Course Description) ตามที่ปรากฏในหลักสูตร 

           อนุพันธและปริพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ  อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร  สมการเชิงอนุพันธ 

       อันดับสูง  ระบบของสมการเชิงอนุพันธ และสมการผลตาง พรอมทั้งการประยุกตในแบบจําลองทางชีววิทยา 

 14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 

        14.1 วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

           วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

                   เมื่อนสิิตเรียนรายวิชานี้แลว  จะสามารถ 

             1. อธิบายความหมายของความยาวเสนโคง และคํานวณหาความยาวเสนโคงที่กําหนดให 

             2. อธิบายการวัดมุมดวยความยาวสวนโคงของวงกลม สูตรพื้นที่และความยาวเสนรอบวงของวงกลม 

             3. อธิบายวาเหตุใดสูตรดิฟเฟอเรนชิเอตฟงกชันตรีโกณมิติตองใขการวัดมุมเปนเรเดียน 

             4. ดิฟเฟอเรนชิเอตฟงกชันตรีโกณมิติและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน 

             5. รางกราฟของฟงกชันที่ประกอบดวยฟงกชันตรีโกณมิติ และประมาณรากของสมการที่กําหนดโดย 

                 ฟงกชันดังกลาว 

             6. อินทิเกรต ฟงกชันตรีโกณมิติ ผลคูณของฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรรกยะของฟงกชันตรีโกณมิติ 

             7. อินทิเกรตโดยการแทนคาดวยฟงกชันตรีโกณมิติ 

             8. อธิบายความหมายของอินทิกรัลไมตรงแบบ  และเมื่อกําหนดอินทิกรัลไมตรงแบบให  

                 สามารถอธิบายวิธีคิดคํานวณหาคาได และ/หรือ บอกไดวาอินทิกรัลดังกลาวลูเขา 

             9. อธิบายวิธีการที่สามารถใชในการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเสนอันดับสูงที่ม ี

                  สัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว  และสามารถแสดงการประยุกตใชกับกรณีที่กําหนดให 

            10. เมื่อกําหนดสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเสนอันดับสองหรือสามที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัวให  

 สามารถแสดงการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการนั้น 

11. อธิบายความหมายของความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชันของหลายตัวแปร และเมื่อ กําหนดฟงกชันให  

 สามารถแสดงการพิจารณาหาลิมิต และแสดงการพิจารณาความตอเนื่องได 

             12. อธิบายความหมายของ ดิฟเฟอเรนเชียล อนุพันธระบุทิศทาง และอนุพันธยอย และเมื่อกําหนดฟงกชัน 

ให สามารถคํานวณหาสิ่งเหลานี้ได 

             13. อธิบายการแสดงความหมายทางเรขาคณิตของ ดิฟเฟอเรนเชียล อนุพันธระบุทิศทาง และอนุพันธยอย 

             14. ประมาณคาของฟงกชันของหลายตัวแปรโดยใชระนาบสัมผัส  และประมาณรากของสมการของหลาย 

                   ตัวไมทราบคา 

             15. แสดงการพิจารณาหาจุดที่ฟงกชันของหลายตัวแปรมีคาสูงสุดสัมพัทธ  คาต่ําสุดสัมพัทธ หรือเปนจุด 

                   อานมา  และประยุกตใชในการแกปญหาคาสุดขีด  โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการหาสมการแบบตางๆ 

                   ที่เขากันไดดี  (best fit) กับขอมูลจากสังเกตการณ 

             16. อธิบายการสรางแบบจําลองของปญหาทางชีววิทยาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล หรือระบบสมการดิฟ 

                   เฟอเรนเชียล 

             17. หาผลเฉลยหรืออธิบายการวิเคราะหสมการดิฟเฟอเรนเชียลที่เปนแบบจําลองของปญหาทางชีววิทยา  

                   และแปลความหมายเปนความรูเกี่ยวกับปญหานั้นๆ 

             18. อธิบายการสรางแบบจําลองของปญหาทางชีววิทยาดวยสมการผลตาง หรือระบบสมการผลตาง   

หาผลเฉลยหรืออธิบายการวิเคราะหสมการผลตางที่ได และแปลความหมายเปนความรูเกี่ยวกับปญหา 

นั้น ๆ 

 

       14.2  รายละเอียด 

             1. ฟงกชันตรีโกณมิติและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน                                                           (10 ชม.)                        

                      ความยาวเสนโคง  การวัดมุมเปนเรเดียน ความยาวและพื้นที่ของเซกเตอรของวงกลม 

                      ลิมติของ 
sin θ
θ

 

                      สูตรดิฟเฟอเรนชิเอตฟงกชันตรีโกณมิติและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน 

                      การหาคาสูงสุด คาต่ําสุด การรางเสนโคง การแกสมการ ที่เกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ 



                      สูตรอินทิเกรตที่ไดจากสูตรดิฟเฟอเรนชิเอตฟงกชันตรีโกณมติิและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน 

                      การอินทิเกรตฟงกชันตรีโกณมิติและผลคูณของฟงกชันตรีโกณมิติ 

                      การอินทิเกรตโดยการแทนคาดวยฟงกชันตรีโกณมิติ 

             2. อินทิกรัลไมตรงแบบ                                                                                                (5 ชม.) 

                       ความหมายและการคํานวณหาคาของอินทิกรัลไมตรงแบบ แบบตางๆ 

                       การพิจารณาการลูเขาและลูออกของอินทิกรัลไมตรงแบบ 

             3. สมการดิฟเฟอเรนเชียลอันดับสูง                                                                               (7 ชม.) 

                       สมการเชิงเสนอันดับหนึ่ง 

                       สมการเชิงเสนอันดับสูงกวาหนึ่ง 

                       สมการเชิงเสนเอกพันธุ 

                       การหาผลเฉลยของสมการเชิงเสนอันดับที่สองและอันดับทีส่ามที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว 

             4. ฟงกชันหลายตัวแปร                                                                                              (10 ชม.) 

                       ความตอเนื่องและลิมิตของฟงกชันของหลายตัวแปร 

                       ดิฟเฟอเรนเชียล อนพุันธระบุทิศทาง และอนุพันธยอย และความหมายทางเรขาคณิต 

                       การประมาณคาของฟงกชันของหลายตัวแปรโดยใชระนาบสัมผัส  และประมาณรากของสมการ 

ของหลายตัวไมทราบคา 

                       การพิจารณาหาจุดที่ฟงกชันของหลายตัวแปรมีคาสูงสุดสัมพัทธ  คาต่ําสุดสัมพัทธ      

                             หรือเปนจุดอานมา  และการประยุกต 

                      การหาสมการแบบตางๆที่เขากันไดดี(best fit)กับขอมูลจากสังเกตการณโดยวิธีกําลังสองนอยสุด 

             5. ระบบสมการดิฟเฟอเรนเชียลและการประยุกต                                                           (7 ชม.) 

                      การสรางแบบจําลองของปญหาทางชีววิทยาดวยสมการดิฟเฟอเรนเชียล หรือระบบสมการ 

ดิฟเฟอเรนเชียล เชน ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรที่อยูรวมกันหลาย 

ประชากร เปนตน 

                      การหาผลเฉลยหรืออธิบายการวิเคราะหสมการดิฟเฟอเรนเชียลที่เปนแบบจําลองและแปล 

ความหมายของผลเฉลยหรือผลการวิเคราะห  

             6. สมการผลตางและการประยุกต                                                                               (6 ชม.) 

                      การสรางแบบจําลองของปญหาทางชีววิทยาดวยสมการผลตาง หรือระบบสมการผลตาง 

                      การหาผลเฉลยหรืออธิบายการวิเคราะหสมการผลตางที่เปนแบบจําลอง  และแปลความ 

         หมายของผลเฉลยหรือผลการวิเคราะห                         

            14.3  วิธีจัดการเรียนการสอน 

                          ประกอบดวย  การบรรยาย   การอภิปรายกรณีตัวอยางของการนําคณิตศาสตรไปประยุกต ใช 

                          เพื่อสรางแบบจําลองคณิตศาสตร  และการอภิปรายกรณีตัวอยางของการแกปญหาทาง 

                         คณิตศาสตร ซึ่งในบางกรณีจะนําไปสูการคนพบกฎเกณฑสําหรับใชในการคํานวณ 

           14.4   สื่อการสอน 

                          เครื่องฉายภาพขามศรีษะ  เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนา 

                          ขึ้นโดย รศ.ดร.วิรุฬห บุญสมบัติ  และเอกสารประกอบการบรรยาย 

14.5 การมอบหมายงานผานระบบเครือขาย      ไมมี 

14.6 การวัดผลการเรียน 

 14.6.1  การประเมินความรูทางวิชาการ     รอยละ  90 

 14.6.2  การประเมินการทํางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน รอยละ 10 

  สอบกลางภาค วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 13.00 – 16.00 น. 

  สอบปลายภาค วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ 2552  8.30 – 11.30 น. 

   15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ    

          15.1  หนังสอืบังคับ                                ไมมี 

          15.2  หนังสอือานประกอบ                     Calculus vol. I โดย Tom M. Apostal 

          15.3  บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ไมมี 

          15.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือเวบไซตที่เกี่ยวของ 

                                   http://pioneer.chula.ac.th/~uchariya/2301114.htm 

16. การประเมินผลการสอน โปรดระบุการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

         16.1 ใชแบบการประเมินการสอนแบบบรรยาย(รูปแบบที่ 4) 

         16.2 ปรับปรุงเนื้อหา เรียงอันดับใหเหมาะสมและหาตัวอยางใหม ๆ 

 หมายเหตุ :   

 1.  การทดสอบยอยไมจําเปนตองแจงลวงหนา  และหากผูใดขาดสอบจะไมมีการสอบแกตัว    

 2.  เนื้อหาการสอนและสัดสวนคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได  ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงที่สามารถทําการสอน 

 ไดจริง 

 


