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เงื่อนไขทีต้่องผ่านก่อน  ไม่มี 
 
คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา 

  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปรและการประยกุต ์ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขตและปริพนัธ์จาํกดัเขต และ
การประยกุต ์  
 
วตัถุประสงค์ของกระบวนวชิา 
 นกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ทางแคลคูลสักบัปัญหาทางฟิสิกส์ และวศิวกรรมศาสตร์ 
  
เนือ้หากระบวนวชิา                    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
1.  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปรและการประยกุต ์     21  
 1.1  ทบทวนลิมิตและฟังกช์นัต่อเน่ือง        
 1.2  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปร  
 1.3  ความหมายของอนุพนัธ์ในทางเรขาคณิต  ฟิสิกส์  และวิศวกรรมศาสตร์   
 1.4  สูตรสาํหรับการหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพื้นฐานและกฏลูกโซ่     
 1.5  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัแฝง 
 1.6  อนุพนัธ์อนัดบัสูง         

1.7  ดิฟเฟอเรนเชียลและการประยกุต ์       
 1.8  การประยกุตข์องอนุพนัธ์    
  -  การประมาณค่าของผลเฉลยโดยวิธีของนิวตนั     
  -  การกระจายอนุกรมเทยเ์ลอร์ของฟังกช์นัพื้นฐานและการประมาณค่า   
  -  รูปแบบยงัไม่กาํหนดและหลกัเกณฑโ์ลปีตาล      

 -  ทฤษฎีบทค่ามชัฌิม        
2. ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขตและปริพนัธ์จาํกดัเขต และการประยกุต ์     24  
 2.1  ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต       
 2.2  เทคนิคการหาปริพนัธ์        
  -  การหาปริพนัธ์โดยการแทนค่า  
  -  การหาปริพนัธ์โดยการแบ่งส่วน       
  -  การหาปริพนัธ์ของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  
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เนือ้หากระบวนวชิา                    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 
  -  การหาปริพนัธ์โดยการแทนดว้ยฟังกช์นัตรีโกณมิติ     
  -  การหาปริพนัธ์โดยการแยกเป็นเศษส่วนยอ่ย     
 2.3  ปริพนัธ์จาํกดัเขต  
  -  ผลบวกรีมนัน์และพ้ืนท่ีใตเ้สน้โคง้      
  -  ทฤษฎีบทหลกัมูลท่ีหน่ึงของแคลคูลสั    
  -  สมบติัของปริพนัธ์จาํกดัเขต  ทฤษฎีบทค่ามชัฌิม   
  -  ทฤษฎีบทหลกัมูลท่ีสองของแคลคูลสั      
 2.4  การประยกุต ์         
  -  พื้นท่ีระหวา่งเสน้โคง้         
  -  ปริมาตรของทรงตนัการหมุนรอบ      
  -  ความยาวของเสน้โคง้บนระนาบ       
  -  ปริพนัธ์เชิงตวัเลข      

ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ        2.5   
  -  บทนิยามและตวัอยา่งของปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ 

-  ฟังกช์นัแกมมา ฟังกช์นับีตา และการแปลงลาปลาซ 
         รวม  45 
 

    กระบวนวิชาน้ี  ไดผ้า่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์  ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 9/2551  เม่ือวนัท่ี  6  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551  กาํหนดใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2551  เป็นตน้ไป 

 
 
 
      (รองศาสตราจารย ์ดร.มงคล  รายะนาคร) 
         คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 

 

             วนัท่ี 20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2551 
 
 
 
 



Department of Mathematics                 Faculty of Science 
MATH 161 (206161) CALCULUS FOR ENGINEERING I                            3(3/3-0/0) 
Abbreviation  CAL ENG I                
Prerequisite  None 
 
Course Description 
 Derivative of functions of one variable and applications, indefinite and definite integrals and 
applications. 
 
Course Objective 

Students are able to apply the knowledge of calculus to problems in physics and engineering. 
  
Course Contents                No. of Lecture Hours   
1.  Derivative of functions of one variable and applications     21 
 1.1 Review of limits and continuous functions 
 1.2 Derivative of functions of one variable      
 1.3 Interpretations of derivatives in geometry, physics and engineering 
 1.4 Differentiation formulas for elementary functions and chain rule 
 1.5 Derivative of implicit functions 
 1.6 Higher derivatives 
 1.7 Differentials and applications 
 1.8 Applications of derivatives 
  -  Approximation of solutions by Newton’s method    
  -  Taylor series expansion of elementary functions, and approximation  
  -  Indeterminate forms and l’Hospital’s rule  
  -  Mean-value theorem     
2.  Indefinite and definite integrals and applications     24 
 2.1 Indefinite integrals       
 2.2 Techniques of integration 
  -  Integration by substitutions        
  -  Integration by parts 
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Course Contents               No. of Lecture Hours   
  -  Integration of trigonometric functions 
  -  Integration by trigonometric substitutions 
  -  Integration by partial fractions 
 2.3 Definite integrals 
  -  Riemann sum and area under a curve      
  -  The first fundamental theorem of calculus 
  -  Properties of definite integral ; Mean-value theorem 
  -  The second fundamental theorem of calculus 
 2.4 Applications          
  -  Areas between curves 
  -  Volume of solids of revolution 
  -  Arc length of plane curves 
  -  Numerical integration 

2.5  Improper integrals          
  -  Definition and examples of improper integrals; 

-  Gamma function, Beta function, and Laplace transformation 
 
             Total      45 
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