ปมก.002

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 11201 คณิตศำสตร์ สำหรับสั งคมศำสตร์
ภำคกำรศึกษำที่ 1/ 2564
สำขำวิชำศิลปศำสตร์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดย
จัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผเู ้ รี ยน
และนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้
ภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคการศึกษามากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 11201 คณิ ตศาสตร์ สาหรับสังคมศาสตร์ ขอให้นกั ศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการ
ทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
พฤษภาคม 2564
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของผลงาน
มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึกษำทุกคนต้ องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรมเพื่อ
เป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบให้กบั
นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ
(คิดเป็ น 70 × 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะ
70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ
(คิดเป็ น 92× 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค
13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1.
กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2.
ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉี กขาด ในกรณี ที่ทาแบบกรอกคะแนนฉี ก
ขาดหรื อสู ญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3.
ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4.
กาหนดส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาภายในวันที่ 15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564
5.
ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบ หรื อใช้ปกที่แนบมานี้
6.
ส่ งกิจกรรมทีท่ ำเสร็จเรียบร้ อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจำชุ ดวิชำคณิตศำสตร์ สำหรับสั งคมศำสตร์ สำขำวิชำศิลปศำสตร์ )

ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,
0-2504-7626 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th หรื อ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
คำชี้แจง 1. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามทุกข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ให้เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ถ้ ำตรวจสอบ
ได้ ว่ำมีกำรลอกกัน หรือไม่ ได้ ใช้ ควำมรู้ ของตนเอง จะไม่ ให้ คะแนน
หน่ วยที่ 1 – 2 (15 คะแนน)
1. กาหนดให้ U = {–5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
A = {xU x2 – 2x – 15 = 0}
B = {xU x2 + x – 6  0}
C = {xU 2x – 1  5}
1) จงแสดงวิธีการหา A, B, C
(6 คะแนน)
2) จงหา (A  B)  C
(4 คะแนน)
2. จงหาค่าความจริ งของประพจน์ p, q, r เมื่อประพจน์ (p  q)(p  r) มีค่าความจริ งเป็ นเท็จ
(5 คะแนน)
หน่ วยที่ 3 (6 คะแนน)
3. จงหาสมการเส้นตรงที่ขนานเส้นตรง 2y + 3x – 1 = 0 และผ่านจุด (–2, 1) โดยการทาสมการให้อยูใ่ นรู ป
Ax + By + C = 0
(4 คะแนน)
4. จงหาระยะห่างระหว่างจุด (–2, 1) และจุด (–3, 2)
(2 คะแนน)
หน่ วยที่ 4 – 5 (8 คะแนน)
5. กาหนดให้ r = {(x, y)R×R x – y2 = 5}
1) r เป็ นฟังก์ชนั หรื อไม่ จงบอกเหตุผล
2) จงหา r–1
6. กาหนดให้ f(x) = 3x2 + 1 และ g(x) = 2x – 5 จงหา (g o f)(x)

(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)

หน่ วยที่ 6 (8 คะแนน)
7. กาหนดให้ P(x) = 2x3 – x2 – 7x + 6
1) จงหาเศษจากการหาร P(x) ด้วย x – 1 และ x – 2
2) x – 1 หรื อ x – 2 เป็ นตัวประกอบของ P(x) หรื อไม่ เพราะเหตุใด
8. จงหาค่า x เมื่อ 22x - 1 = 8

(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(4 คะแนน)
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หน่ วยที่ 9 (8 คะแนน)
9. กาหนดให้

 1 2 
A   0 3 
 2 1 

และ

 0 1
B

 3 2

จงหา A + B และ AB (3 คะแนน)

10. กาหนดให้ 2x – 2y + z = 1
x+z =2
–2y + z = 3
โดยใช้กฏของคราเมอร์ จงแสดงว่าระบบสมการนี้มีคาตอบหรื อไม่ ถ้าไม่มีคาตอบจงให้เหตุผล ถ้ามีจงหาค่า
ของ x, y และ z
(5 คะแนน)
หน่ วยที่ 10 (10 คะแนน)
11. กูเ้ งินมา 30,000 บาท ถ้าต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือน ที่อตั ราดอกเบี้ย 10% ต่อปี จะต้องเสี ยดอกเบี้ย
เดือนละเท่าไร
(2 คะแนน)
12. จงหาเงินรวมของการฝากเงินกับธนาคาร 50,000 บาท เป็ นเวลา 7 ปี โดยได้ดอกเบี้ย 3% คิดทบต้นทุกครึ่ งปี
(4 คะแนน)
13. ราคาเงินสดของรถยนต์คนั หนึ่งเท่ากับ 1,500,000 บาท แต่ถา้ ต้องการซื้ อเงินผ่อน จะต้องจ่ายเงินดาวน์
จานวน 200,000 บาท แล้วผ่อนชาระทุกเดือน เดือนละ 23,000 บาท เป็ นเวลา 6 ปี ณ อัตราดอกเบี้ย 5%
จงพิจารณาว่าสมควรซื้ อเป็ นเงินสดหรื อเงินผ่อน
(4 คะแนน)
หน่ วยที่ 11 (10 คะแนน)
14. กาหนดให้ y = f(x) = 5 – 3x2 – 2x3 +
15. จงหาอนุพนั ธ์ของ f(x) = e-2x
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x2

16. จงหาอนุพนั ธ์ของ f(x) = (3 – 2x2)3

จงคานวณ

dy
dx

(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(3 คะแนน)

หน่ วยที่ 12 (20 คะแนน)
2

17. จงอินทิเกรต  (4 x3  3x2  4 x  2)dx

(6 คะแนน)

1

18. จงอินทิเกรต  3(2 x  1)5 dx
(4 คะแนน)
19. จงคานวณพื้นที่ของอาณาบริ เวณ S ที่แรเงาที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y = 2 + 2x + x2 กับเส้นตรง
y = 3x + 8
(10 คะแนน)
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หน่ วยที่ 13 (15 คะแนน)
20. กาหนดฟังก์ชนั f(x) = 5 + 6x + 1 x2 – 1 x3 จงพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้
2

1.
2.
3.
4.

3

จงหาจุดวิกฤตทั้งหมดของฟังก์ชนั f
จงหาค่าสู งสุ ดสัมพัทธ์และต่าสุ ดสัมพัทธ์ของฟังก์ชนั f (ถ้ามี)
ฟังก์ชนั f มีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงบนช่วงใดบ้าง
จงร่ างกราฟของฟังก์ชนั f อย่างคร่ าว ๆ

(4
(4
(4
(3

คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 11201 คณิตศำสตร์ สำหรับสังคมศำสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………….…..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
่ ……………………………………………………...…………..
ที่อยู…
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
จังหวัด …………………………………รหัสไปรษณี ย ์ ……………….
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………………………………….
โทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) ……………………………………..………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)
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แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึง
ขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 11201 ชื่อชุดวิชาคณิตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหาหน่วยการสอน

ระดับความเข้าใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์
หน่วยที่ 2 ระบบจานวน
หน่วยที่ 3 เส้ นตรง
หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์
หน่วยที่ 5 ฟั งก์ชนั
หน่วยที่ 6 ชนิดของฟั งก์ชนั
หน่วยที่ 7 วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน วิธีจดั หมู่ และปริภมู ิตวั อย่าง
หน่วยที่ 8 ความน่าจะเป็ น
หน่วยที่ 9 เมทริกซ์และดีเทอร์ มินนั ต์
หน่วยที่ 10 คณิตศาสตร์ การเงินเบื ้องต้ น
หน่วยที่ 11 อนุพนั ธ์
หน่วยที่ 12 อินทิกรัลและการประยุกต์
หน่วยที่ 13 การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
หน่วยที่ 14 อนุพนั ธ์ยอ่ ยและการประยุกต์
หน่วยที่ 15 สมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้.........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

