มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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กิจกรรมประจาชุดวิชา
92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
(Financial Management and Taxation for Co-operatives)
ภาคการศึกษาพิเศษ/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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กิจกรรมประจำชุด วิชำกำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษีอำกรสำหรับสหกรณ์
ภำคกำรศึกษำพิเศษ /2564
สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มุง่ ให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมินกิจกรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้
ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุ ดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นกั ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่
ต้นภาคการศึกษาและจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการจัดการการเงิน และภาษีอากรสาหรับสหกรณ์ ขอให้
นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวติ และการทางานสื บไป
คณะกรรมการบริ หาร
ชุดวิชาการจัดการการเงิน และภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของ
ชิ้นงาน
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 และคะแนนกิจกรรม
จะนาไปใช้ท้ งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิจกรรม
เพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่
ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษา
ได้ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบ
ให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70
X 0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 X 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92
x 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

4

2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและสาเนากิจกรรมที่
ทาเสร็ จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
2. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 15 กันยำยน 2565
3. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่ งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้ อยแล้วด้วยตนเอง ณ สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
ศูนย์ บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิช การจัดการการเงินและการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์)
ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้ เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นกั ศึกษาส่ งไป
แล้วหรื อยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา
หมายเลข 0-2-504-7621หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th
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ปฏิทนิ กำรศึกษำ สำหรับภำค พิเศษ 2564
กิจกรรม
ทากิจกรรม จานวน 4 ข้อ ในกระดาษ เอ 4
สอนเสริ มออนไลน์(แบบนัดหมาย)
**ขอให้นกั ศึกษา โทร.แจ้ง เจ้าหน้า มสธ. เพื่อเข้ากลุ่ม
ที่ นางสาวนุชนาฏ มีนพกิจโทร.02-504-8047
E-mail : tae_lv@hotmail.com โทรสาร: 02-503-3578
ทาแบบประเมินเนื้ อหาเอกสารการสอน ชุดวิชา

กำหนดเวลำ
ส่ งภายใน 30 เม.ย. 65
วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ค. 65
เวลา 9.00 – 16.00 น.
โดย Line หรื อ MS Teams

คะแนน
20
-

ส่ งภายใน 30 เม.ย. 65

-
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3. เนื้อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจาชุ ดวิช า การจัดการการเงิ นและการภาษี อากร
สาหรับสหกรณ์ และตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้ วยลำยมือตนเองเป็ นลำยมือทีอ่ ่ำนง่ ำย จานวน 4 ข้อ ข้อ
ละ 5 คะแนน ในกระดำษขนำด เอ 4 เท่ำนั้น
ข้ อ 1. ให้ นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่ วยที่ 2 และเอกสำรกำรสอนประจำหน่ วย แล้ว
ตอบคำถำมต่ อไปนี้
1.1 จงอธิ บายประเภทหรื อหมวดบัญชีของสหกรณ์ มีอะไรบ้าง การเพิ่ม หรื อลด และยอด
คงเหลือ ในบัญชีแต่ละประเภท ประเภทบัญชีใดยอดคงเหลืออยูด่ า้ นเดบิต และยอดคงเหลือ
ใดอยูด่ า้ นเครดิต
1.2 สมุดบัญชีของสหกรณ์มีอะไรบ้าง จงอธิบายให้ชดั เจน
1.3 จงยกตัวอย่างการบันทึกบัญชี ของสหกรณ์ ด้านเดบิต และด้านเครดิต จานวน 5 ตัวอย่าง
ข้ อ 2. ให้ นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่ วยที่ 4 และเอกสำรกำรสอนประจำหน่ วย แล้วตอบ
คำถำมต่ อไปนี้ (อธิบำยพอเข้ ำใจ ทุกข้ อ ไม่ เกินข้ อละ 1 หน้ ำกระดำษ)
2.1 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีความสาคัญอย่างไร
2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีอะไรบ้าง
2.3 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินตามแนวดิ่ง และตามแนวนอน ต่างกันอย่างไร จงอธิ บาย
2.4 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินโดยใช้เครื่ องมือ CAMELS มีการวิเคราะห์อะไรบ้าง จง
อธิบาย
ข้ อ 3. ให้ นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจำหน่ วยที่ 6 และเอกสำรกำรสอนประจำหน่ วย แล้วตอบ
คำถำมต่ อไปนี้
3.1 มูลค่าอนาคตและมูลค่าปั จจุบนั ของเงินต่างกันอย่างไร จงอธิ บาย
3.2 มูลค่าของเงินในอนาคต นาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง
3.3 มูลค่าของเงินในปั จจุบนั นาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง
3.4
ข้ อ 4. ให้ นักศึกษำเลือกศึกษำหน่ วยกำรสอนหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ง (ยกเว้นหน่ วยที่ 2 , 4 และ 6 ) โดย
ศึกษำแผนกำรสอนประจำตอน แนวคิด และ วัตถุประสงค์ แล้วทำกิจกรรมต่ อไปนี้
สรุ ปเนื้ อหาสาระสาคัญของหน่วยที่นกั ศึกษา เลือก (เพียง 1 หน่วย) ทุกตอน ทุกเรื่ อง เรื่ องละ
ไม่เกิน 1/2 หน้ากระดาษ เอ 4

เรียนอย่ ำงมีควำมสุ ข จบอย่ ำงมีคุณภำพ
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ปกรายงาน
กิจกรรมประจำชุด
วิชา……………………………………………
ภาคการศึกษาที…่ ………………………..
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…่ ……………………………….……………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สดุ
ลงชื่อ………………………….…………………………….
(………………………………………………)

( รายงานให้นกั ศึกษา จัดทา ในกระดาษ เอ 4 เท่านั้น )

เข้ ำเล่ ม เย็บปกธรรมดาให้เรี ยบร้อย ไม่ ต้องเข้าสันเกลียว/สันพลาสติก
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แบบประเมินเนือ้ หำเอกสำรกำรสอน
ชุ ดวิชำกำรบัญชี กำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษีอำกรสำหรับสหกรณ์ กำรศึกษำพิเศษ/2564
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………รหัส……………………..………………..
่ ……………………………….........................................................เบอร์ โทร. ……………………..
ที่อยู…
****************************************
คาชี้แจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรื อใน
คอลัมน์ที่ตอ้ งการหรื อ เติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ……………..ปี
3.อาชีพ…………………………………… ตาแหน่ง………………………………………………………
4. หลักสูตรที่สมัครเรี ยน  วิชาเอกส่ งเสริ มการเกษตร  บริ หารธุรกิจสหกรณ์
 การจัดการการผลิตพืช
 การจัดการการผลิตสัตว์
 ธุรกิจการเกษตร
 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
5. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาในปั จจุบนั  4 ปี  2 ปี ต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรี ยน
 ต้องการปรับวุฒิ
 นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 ม.3
 ม. 6
 ปวช.
 ปวท.
 ปวส.เกษตรกรรม  ปวส.อื่น (ระบุ…………………………………………………..…)
 อื่น ๆ (ระบุ………………………………………………………….…..)
8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์ เน็ต  อื่นๆ (ระบุ............)
9. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน………..ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน………ชุดวิชา
10. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียน จานวน…………………..ชุดวิชา
11. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 92223 การจัดการการเงิน และการภาษีอากรสาหรับสหกรณ์
 เป็ นครั้งแรก
 ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่ อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น…………ครั้ง

***หมำยเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมำพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกัน***

9

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หำชุ ดวิชำ 92223 กำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษีอำกรสำหรับสหกรณ์
ควำมชัดเจน
ควำมเป็ นประโยชน์
รำยชื่อหน่ วย
(ง่ ำยแก่ กำรเข้ ำใจ)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. แนวคิดพื้นฐานการบัญชี การจัดการการเงิน และการภาษี
อากรสาหรับสหกรณ์
2. การบัญชีการเงินของสหกรณ์
3. รายงานทางการเงินและรายงานกิจการประจาปี ของ
สหกรณ์
4. การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์
5. ระบบการเงิน
6. มูลค่าของเงินตามเวลา
7. ความเสี่ ยงและผลตอบแทน
8. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์
9. การจัดการสิ นทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์
10. การจัดการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของสหกรณ์
11. การจัดการหนี้สินและทุนของสหกรณ์
12. การปรับโครงสร้าง การแยก และการเลิกสหกรณ์
13. การภาษีกบั การดาเนินงานของสหกรณ์
14. การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของ
สหกรณ์
15. การกากับดูแลกิจการและการตรวจสอบสหกรณ์
ควำมพึงพอใจในภำพรวม
1
2
3
กำรนำควำมรู้ ไปใช้
1. การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความรู้ไปใช้ในงานประจา
หมำยเหตุ คะแนน 5 = มำกที่สุด 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สุด
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ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ สำหรับกำรปรับปรุ งเนือ้ หำ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

