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ปมก 002

กิจกรรมประจาชุดวิชาสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและ
นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดให้ โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุ ก ต์ ค วามรู้ จ ากเอกสารการสอนเพื่ อ จั ด ท าโครงการพั ฒ นางานอย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง ที่
นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้น
ภาคการศึกษาและจากการวิจั ยพบว่านั กศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสหกรณ์ กับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมขอให้ นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ
การทางานสืบไป
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
11 พฤศจิกายน 2564
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1.การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิด ร้ อยละ 80 และส่ ว นที่ ส องจากคะแนนกิ จกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพื่อ
เป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่าง
เดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
จะมี ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน ส าหรั บ นั ก ศึก ษาที่ ท ากิ จกรรมมหาวิท ยาลั ย จะพิ จารณาให้ นั กศึ ก ษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบ
ให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั ว อย่ า งที่ 1 นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนกิ จ กรรม 18 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 70 ข้ อ (คิ ด เป็ น
70x0.66666 เท่ ากั บ 46.67 คะแนน) นั ก ศึ ก ษาจะได้ ค ะแนนกิ จ กรรมรวมกั บ คะแนนสอบปลายภาค
18+46.67 เท่ ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิด คะแนนจากสอบปลายภาคเพี ยงอย่างเดี ยว นั กศึ กษาจะได้
70x0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตั ว อย่ า งที่ 2 นั ก ศึ ก ษาได้ ค ะแนนกิ จ กรรม 13 คะแนน และท าข้ อ สอบได้ 92 ข้ อ (คิ ด เป็ น
92x0.66666 เท่ ากั บ 61.33 คะแนน) นั ก ศึ ก ษาจะได้ ค ะแนนกิ จ กรรมรวมกั บ คะแนนสอบปลายภาค
13+61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้
92x 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2.การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ท่านทาเสร็จแล้ว
ไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฯ ใน วันที่ 15 กันยายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
กิจกรรมประจาชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และการถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7.นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่ส่งไปแล้วหรือยัง โดยโทรศัพท์สอบถาม
หมายเลข 0-2982-9633 หรือ โทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ หมายเลข 0-2504-7191, 0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546

โทรศั พ ท์ ฝ ากข้ อ ความนอกวั น -เวลา ราชการ (ตลอด 24 ชั่ ว โมง) หมายเลข 0-2504-7191,
0-2504-7193 E – mail : ic.proffice @ stou.ac.th
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3.เนื้อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจาชุด 92117 สหกรณ์กับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
และทากิจกรรมต่อไปนี้ ลงในกระดาษขาวขนาด เอ 4
เนื้อหากิจกรรมประจาชุดวิชานี้ มีจานวน 10 ข้อๆละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ให้นักศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและคู่มือการศึกษาชุด วิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ทุกข้อ โดยเขียนด้วยลายมือตนเอง เป็นลายมือที่อ่านง่ าย
ความยาวข้อละประมาณ หนึ่งหน้ากระดาษ เอ 4
ข้อ 1 จงอธิบายทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาโดยละเอียด
ข้อ 2 จงอธิบายว่าการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคกับระดับมหภาคนั้นมีบทบาทต่อสหกรณ์
อย่างไรบ้าง
ข้อ 3 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ของภาคสหกรณ์ ในฝ่ายของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ
สมาชิกจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 4 จงอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์มีด้านใดบ้าง
อธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 5 การดาเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจย่อมมีปั ญหาเกิดขึ้นในหลายๆด้านและส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้นักศึกษาอธิบายว่าปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งภายในสหกรณ์และ
ภายนอกสหกรณ์มีด้านใดบ้าง อธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 6 จงอธิบ ายว่าบทบาทของสหกรณ์ ในระบบเศรษฐกิจของไทยที่ ดาเนินการสอดคล้ องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับมีอย่างไรบ้าง อธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 7 จงอธิบายแนวทางของสหกรณ์ในการพัฒนาสังคมเมืองและการพัฒนาสังคมชนบท มาโดย
ละเอียด
ข้อ 8 การพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครองในช่วงปี พ.ศ. 2540-2562 มีประเด็น
ใดบ้าง ที่เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อขบวนการสหกรณ์ของไทย อธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 9 การพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ยุทธวิธีในการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจการตลาด
ธุรกิจการบริการ และการพัฒนาสวัสดิการ จะต้องพัฒนาอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาโดยละเอียด
ข้อ 10 ปั จ จุบั น การบริ ห ารธุรกิจของสหกรณ์ มักจะประสบปัญ หาและมีอุปสรรคอย่างมาก จง
อธิบายว่ามีปัญหาและอุปสรรค์อะไรบ้าง พร้อมแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………………………….……………………………..
ที่อยู่...................………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์(ถ้ามี)…………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด

ลงชื่อ……………………………………………………………………..
(……………………………………………..………………………)
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วันที่ประเมิน............................................................
แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน
ชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………………………….รหัส……………………….………………..
ที่อยู่…………………………………..................................................………………………….…เบอร์โทร.………………………..
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้ แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่ หน้าข้อความ หรือเติม
ข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ………………..ปี
3.อาชีพ……………………..…………………… ตาแหน่ง…………………………………………..
4. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน
4 ปี 2 ปีต่อเนื่อง วิชาเอก....................................
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
ม.3
ม. 6
ปวช.
ปวท.
ปวส.เกษตรกรรม
ปวส.อื่น (ระบุ....................……………………..…)
อื่น ๆ (ระบุ……………………………………………….…..)
6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ใช้ ใช้พมิ พ์งาน ใช้อินเทอร์เน็ต อื่นๆ (ระบุ.................)
7. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน…………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จานวน…….…ชุดวิชา
8. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน……….…………..ชุดวิชา
9. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป็นครั้งแรก
ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น……………ครั้ง
10. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นมา ท่านได้รับรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านวิชาการ
ด้านวิชาชีพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านกีฬา
ด้านสุขภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านอื่น (ระบุ)............................................
ไม่ได้รับรางวัล
ถ้าได้รับ โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ที่ได้รับ
ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ..........................................................................................
ชื่อหน่วยงานที่ให้.......................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ....................................................................................................................

***หมายเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน***
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความชัดเจน
แก่การเข้าใจ)
5
4
3
2

รายชื่อหน่วย

(ง่าย
1

5

ความเป็นประโยชน์
4
3
2

1 แนวคิดการสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2 แนวคิดทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์กับการสหกรณ์
3 แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสหกรณ์
4 แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาสังคมกับการพัฒนาสหกรณ์
5 นโยบายและทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์
6 ปัจจัยภายในประเทศกับการพัฒนาสหกรณ์
7 ปัจจัยภายนอกประเทศกับการพัฒนาสหกรณ์
8 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค
9 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาค
10 สหกรณ์กับการพัฒนาสังคม
11 สหกรณ์กับการพัฒนาการเมืองการปกครอง และกฎหมาย
สหกรณ์
12 ยุทธวิธีในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
13 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และแนวโน้มการ
พัฒนาสหกรณ์
14 กรณีศึกษาสหกรณ์ในประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
15 กรณีศึกษาสหกรณ์ในต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

หมายเหตุ คะแนน 5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

1 = น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรับการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาฯ
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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