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ข้อตกลงและเนือ
ึ ษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศก
ื่ กระบวนวิชา :
ชอ
ว ันเวลาทีส
่ อน :

Advanced Calculus หรือ แคลคูลัสขัน
้ สูง
อังคารและศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห ้อง SCB4201

ผูส
้ อน :
ห้องพ ัก :
ั
โทรศพท์
:
FB Fanpage :
อีเมล์/Facebook :
เว็บไซต์ :

อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
ั ้ 1)
MB 2101 (ตึกคณิตศาสตร์ชน
(053) 943-326 ต่อ 108
www.facebook.com/Dr.NoomMathLover
kettapun@gmail.com
www.atichart.com

Office Hours :

ึ ษาสามารถนัดพบนอกเวลาเรียนได ้ตามทีต
นักศก
่ กลงกันกับผู ้สอน

่ ข ้อตกลงกระบวนวิชา
เว็บไซต์กระบวนวิชา : www.atichart.com/c206331 (สาหรับข ้อมูลทุกอย่าง เชน
การบ ้าน เฉลยการบ ้าน และคะแนนสอบ เป็ นต ้น)
Facebook Group ของรายวิชา : Math331 1/2561
ั ว่ นการให้คะแนน :
สดส
1. คะแนนกิจกรรมในห ้องเรียน
2. คะแนนการบ ้าน
3. คะแนนสอบกลางภาค
4. คะแนนสอบปลายภาค
สอบกลางภาค :
สอบปลายภาค :

15 %
15 %
35 %
35 %

วันอาทิตย์ท ี่ 7 ตุลาคม 2561
วันเสาร์ท ี่
8 ธันวาคม 2561

เวลา 08.00-11.00 น.
เวลา 08.00-11.00 น.

หมายเหตุ:
ึ ษาต ้องเข ้าเรียนไม่น ้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทัง้ หมด จึงจะมีสท
ิ ธิส
1. นักศก
์ อบ (ขาดเรียนได ้ไม่เกิน
6 ครัง้ )
ึ ษาต ้องแต่งกายชุดนักศก
ึ ษาในการเข ้าห ้องเรียน และห ้องสอบ
2. นักศก
3. หากพบมีการลอกการบ ้านจะมีการตัดคะแนนตามทีป
่ ระกาศไว ้ในห ้องเรียน โดยตัดคะแนนจากคนที่
ลอกและคนทีใ่ ห ้ลอกการบ ้าน)
4. ไม่รับการบ ้านทีส
่ ง่ หลังกาหนด สาหรับคนทีม
่ ใี บลาต ้องสง่ การบ ้านภายใน 3 วันนับจากวันลาวัน
สุดท ้าย
ื่ ในการบ ้านทีส
5. ในการสง่ การบ ้าน หากใครไม่เขียนลาดับทีต
่ ามใบเซ็นชอ
่ ง่ จะถูกหักคะแนนด ้วย
ึ ษาสามารถสง่ การบ ้านโดยใช ้
6. เพือ
่ สง่ เสริมการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมและแก ้ปั ญหาโลกร ้อน นั กศก
้ ้วหนึง่ หน ้าได ้
กระดาษทีใ่ ชแล
ึ
ั ว่า เวลาเรียนและเวลาสอนในรายวิชานีไ
7. นักศกษาต ้องตรวจสอบให ้ชด
้ ม่ตรงกับรายวิชาอืน
่ ภายใน
ั ดาห์แรกของการเรียนการสอน
สป
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เนือ
1. ฟังก์ชันหลายตัวแปร
1.1 ฟังก์ชนั หลายตัวแปร
1.2 ลิมิต
1.3 ภาวะต่อเนื่อง
1.4 อนุพนั ธ์ยอ่ ย
1.5 ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและการหาอนุพนั ธ์ได้
1.6 ทฤษฎีบทออยเลอร์ สาหรับฟังก์ชนั เอกพันธุ์
1.7 อนุพนั ธ์ระบุทิศทาง
1.8 จาโคเบียนของการแปลง
1.9 การเปลี่ยนตัวแปรในปริ พนั ธ์หลายชั้น
1.10 ลาปลาเชียนและฟังก์ชนั ฮาร์ โมนิก
1.11 อนุกรมเทย์เลอร์ ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
1.12 ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด
1.13 ตัวคูณลากรานจ์
2. ปริพนั ธ์ จากัดเขต
2.1 บทนิยามและสมบัติของปริ พนั ธ์จากัดเขต
2.2 ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมสาหรับปริ พนั ธ์
2.3 ปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขตและทฤษฏีบทพื้นฐานของแคลคูลสั เชิงปริ พนั ธ์
2.4 การหาอนุพนั ธ์ภายใต้เครื่ องหมายปริ พนั ธ์
3. ปริพนั ธ์ ไม่ ตรงแบบ
3.1 ทบทวนปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ
3.2 ทฤษฎีบทและการทดสอบการลู่เข้า
3.3 การหาค่าปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ
3.4 ปริ พนั ธ์เชิงวงรี
3.5 ปริ พนั ธ์หลายชั้นไม่ตรงแบบ
ื อ้างอิง:
หน ังสอ
1.
2.
3.
4.
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