
หน#าที่ 1 จาก 2 

ข"อตกลงและเน้ือหากระบวนวิชา 206111 แคลคูลัส 1  
ภาควิชาคณิตศาสตร7 คณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@     ภาคการศึกษาที่ 1 ปDการศึกษา 2561 
 

1. ตอนเรียน เวลาเรียน และอาจารยBผู"สอน 
ตอนเรียน วัน – เวลาเรียน ผู"สอน ห"องพัก E-Mail 

001 MTh 11.00 – 12.30 ผศ.ดร.หทัยรัตน7  ยิ่งทวีสิทธิกุล MB2230 h_yingtawee@hotmail.com 

002 MTh 11.00 – 12.30 อ.ดร.เปbนหญิง โรจนกุล (ครึ่งแรก) 
อ.ดร.ศุภณัฐ  ชัยด ี      (ครึ่งหลัง) 

MB2229 
MB2309 

rochanakul.penying@gmail.com 
supanut.c@cmu.ac.th 

003 MTh 11.00 – 12.30 อ.ดร.อัญชลี เข็มเพช็ร7 MB2205 anchalee.k@cmu.ac.th           

004 MTh 11.00 – 12.30 ผศ.ดร.สมลักษณ7 อุตุดี MB2308 utudee@gmail.com 

005 MTh 11.00 – 12.30 ผศ.ดร.ธเนศร7 โรจน7ศิรพิศาล MB2202 thaned@gmail.com     

006 MTh 13.00 – 14.30 ผศ.ดร.วรพงศ7  ฟูปwนวงศ7 MB2307 g4865050@hotmail.com 

007 MTh 13.00 – 14.30 อ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธ7 MB2220 wannasiri.w@cmu.ac.th   

008 MTh 13.00 – 14.30 ผศ.ดร.สันติ ทาเสนา MB2320H santi.tasena@cmu.ac.th    

009 TuF 08.00 – 09.30 ผศ.ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน7 MB2223 narawadee_n@hotmail.co.th 

010 TuF 08.00 – 09.30 อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม MB2207 preeyanuch.h@cmu.ac.th 

แฟนเพจประจำกระบวนวิชา https://www.facebook.com/calculus206111/  
 

2. เน้ือหาการเรียนการสอน 
 

บทเรียน หัวข"อ/ เน้ือหา วัตถุประสงคB 
อนุพันธBของฟTงกBชัน • ลิมิตและความต@อเน่ืองของฟ�งก7ชัน 

• อนุพันธ7ในรูปของฟ�งก7ชัน 
• อนุพันธ7ในรูปอัตราการเปล่ียนแปลง 
• สูตรอนุพันธ7ของฟ�งก7ชัน 
• กฎลูกโซ@ 
• อัตราสัมพัทธ7 
• อนุพันธ7ของฟ�งก7ชันเอกซ7โปเนนเชียลและ

ฟ�งก7ชันลอการิทึม 
• อนุพันธ7ของฟ�งก7ชันตรีโกณมิติ 
• อนุพันธ7ของฟ�งก7ชันตรีโกณมิตผิกผัน 
• อนุพันธ7อันดับสูง 
• ลิมิตที่อนันต7และลิมิตอนันต7 
• ทฤษฎีบทค@ามัชฌิม 
• รูปอินดิเทอร7มิเนต 
• การเขียนกราฟ 
• ดิฟเฟอเรนเชียลและการประมาณค@า 

• นักศึกษารู#และเข#าใจลิมิตและความต@อเน่ืองของฟ�งก7ชัน 
• นักศึกษารู#และเข#าใจ นิยามของอนุพันธ7 ความหมายของเส#น

สัมผัสความหมายของการหาอนุพันธ7ได#หรือการหาอนุพันธ7
ไม@ได# ความหมายของอนุพันธ7ในรูปอัตราการเปล่ียนแปลง 

• นักศึกษามีทักษะในการหาอนุพันธ7ของฟ�งก7ชันต@างๆโดยใช#สูตร
และสามารถประยุกต7กับป�ญหาโจทย7เรื่องต@างๆได# 

• นักศึกษาเข#าใจเรื่องลิมิตที่อนันต7และลิมิตอนันต7เพื่อใช#เปbน
พื้นฐานในเรื่องรูปอินดิเทอร7มิเนตและอินทิกรัลไม@ตรงแบบ 

• นักศึกษารู#และเข#าใจทฤษฎีบทค@ามัชฌิม 
• นักศึกษาสามารถหาลิมิตที่อยู@ในรูปอินดิเทอร7มิเนตได#  
• นักศึกษาสามารถเขียนกราฟของฟ�งก7ชันโดยใช#ความรู#เรื่อง

อนุพันธ7และลิมิตของฟ�งก7ชันได# 
• นักศึกษาสามารถหาค@าประมาณของฟ�งก7ชัน โดยใช#ดิฟเฟอเรน

เชียลได# 
 

การอินทิเกรต • อินทิกรัลไม@จากัดเขต 
• เทคนิคการอินทิเกรต 
• ผลบวกรีมันน7และอินทิกรัลจำกัดเขต 
• ทฤษฎีบทค@ามัชฌิมและทฤษฎีบทหลักมูล  
• พื้นที่ระหว@างเส#นโค#ง 
• ปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุน 
• อินทิกรัลไม@ตรงแบบ 

• นักศึกษารู#และเข#าใจนิยามของอินทิกรัลไม@จากัดเขต และ
สามารถอินทิเกรตฟ�งก7ชันโดยใช#สูตรได# 

• นักศึกษามีทักษะในการอินทิเกรตด#วยเทคนิคต@างๆ 
• นักศึกษาเข#าใจการใช#ผลบวกของส่ีเหล่ียมผืนผ#าในการ

ประมาณค@าพื้นที่ภายใต#กราฟของฟ�งก7ชัน 
• นักศึกษาเข#าใจทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส 
• นักศึกษาสามารถหาพื้นที่ระหว@างเส#นโค#ง และปริมาตรของทรง

ตันได# 
• นักศึกษาสามารถ หาค@าอินทิกรัลไม@ตรงแบบได# 



หน#าที่ 2 จาก 2 

บทเรียน หัวข"อ/ เน้ือหา วัตถุประสงคB 
การประยุกตBการ
อินทิเกรต 

• บทนำ 
• สมการเชิงอนุพันธ7อันดับหน่ึง 

• นักศึกษาสามารถแก#สมการเชิงอนุพันธ7อันดับหน่ึงแบบแยกตัว
แปรและแบบเชิงเส#นและนำไปประยุกต7กับโจทย7ป�ญหาได# 

 

 

3. การวัดและการประเมนิผล 
1. การสอบกลางภาคเรียน    50 %  (อนุพันธ7ของฟ�งก7ชัน) 

กำหนดสอบ  วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 - 15.00 
2. การสอบปลายภาคเรียน   50 % (การอินทิเกรต และการประยุกต7การอินทิเกรต) 

กำหนดสอบ  วันจันทร7ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.00 – 11.00 
 

4. ข"อตกลง 

1. นักศึกษาจะต#องเข#าสอบทัง้กลางภาคและปลายภาค ถ"าขาดสอบคร้ังใดคร้ังหน่ึงจะได" F ขาดสอบ (ยกเว#นกรณี
ถอนกระบวนวิชาแล#ว) 

2. นักศึกษาต#องทำการตรวจสอบว@า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรอืไม@  
ท้ังน้ี ทางคณาจารยBผู"สอนจะไม_มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให"ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาท่ีมีตารางสอบ 
ชนกับกระบวนวิชาอ่ืน 

 
5. หนังสืออ"างอิง 

1. เอกสารประกอบการสอน โดยอ#างองิมาจาก 2.  
(จำหน@ายที่ห#องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร7 คณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@) 

2. Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.  
(นักศึกษาสามารถยืมได#จากห#องสมุดคณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@) 

3. แคลคูลัส 1 (206111) ภาควิชาคณิตศาสตร7 คณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@  
(จำหน@ายที่ห#องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร7 คณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม@) 

 
6. นโยบายของกระบวนวิชา และคำแนะนำเพ่ิมเติม 

1. การวัดและการประเมินผล มุ@งเน#นการวัดความเข#าใจในนิยาม ทฤษฎีบท และการนำทฤษฎีที่เรียนในห#องไป
ประยุกต7ใช#กบัป�ญหาต@างๆ นักศึกษาจึงควรมีความเข#าใจในเรื่องทีเ่รียนอย@างถ@องแท# และทบทวนเน้ือหา – ทำ
แบบฝ�กหัดอย@างสม่ำเสมอ 

2. ทางคณาจารย7ได#จัดห#องทำแบบฝ�กหัด เพื่อให#การเรียนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงขอแนะนำอย_างยิ่งให#นักศึกษาเข#า
ทำแบบฝ�กหัดในห#องทำแบบฝ�กหัดที่ได#จัดไว# โดยจะแจ#งวัน - เวลา และสถานที่อีกครั้งในช้ันเรียน และแฟนเพจ
ของกระบวนวิชา 

3. เพื่อเปbนการฝ�กให#นักศึกษาอ@านตำราเรียนภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่แจกให#ในช้ันเรียนจึง
เปbนภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี ในข#อสอบทัง้กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะมีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับ
เดียวกัน 

 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก#ไข จะประกาศให#ทราบในช้ันเรียน และแฟนเพจของกระบวนวิชา 
กรุณาติดตามเปbนประจำเพื่อการอัพเดทข#อมลู 


