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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 

ค าน า 
 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วโดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้ายจึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1.  สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2.  ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3.  พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 
4.  คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างานสืบไป 
 
 
                 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา  

92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ ์
 

ปมก.002 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที ่2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์
สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียว มาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา
ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค18 + 46.67 
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน 
 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ

แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏใน
ภาคผนวกที่ส่งมาด้วย) 

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่า ส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-
2504-7621 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191, 0-
2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 
0-2504-7191,0-2504-7193 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
  

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา………………………..สาขาวิชา………………………..) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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กิจกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วย รายงาน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
รายงานฉบับท่ี 1 : สรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-7 (10 คะแนน) 
1. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ และสรุปเนื้อหาชุดวิชา

หน่วยที่ 1-7  
2. เขียนสรุปสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ในแผนการสอนประจ าตอน ให้ครบทุกหัวเรื่อง โดยจะต้อง

เขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์ และห้ามให้ผู้อ่ืนเขียนแทน) ในกระดาษขาวขนาด เอ 4
ความยาวของเนื้อหาที่สรุปประมาณหน่วยละ 2-5 หน้า 
 

รายงานฉบับท่ี 2 : สรุปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 8-15 (10 คะแนน) 
1. ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ และสรุปเนื้อหาชุดวิชา

หน่วยที่ 8-15  
2. เขียนสรุปสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์ในแผนการสอนประจ าตอน ให้ครบทุกหัวเรื่อง โดยจะต้อง

เขียนด้วยลายมือของตนเอง (ห้ามพิมพ์ และห้ามให้ผู้อ่ืนเขียนแทน) ในกระดาษขาวขนาด เอ 4
ความยาวของเนื้อหาที่สรุปประมาณหน่วยละ 2-5 หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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(ปกรายงานใช้กระดาษปกธรรมดาเย็บให้เรียบร้อยไม่ต้องใส่สันใดๆทั้งสิ้น) 
  
ปกรายงาน 
 
 
 

            กิจกรรมประจ าชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 
    ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 

 
 
   ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………..……… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
 
  ที่อยู่………………………………….…………………………………………………… 
  โทรศัพท์ (ถ้ามี) …………………………………………….……………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 
 
       

ลงชื่อ………………………………………. 
      (………………………………………………)  
    
 
 
 

           (ปกรายงานใช้กระดาษปกธรรมดาเย็บให้เรียบร้อยไม่ต้องใส่สันใดๆ ทั้งสิ้น) 
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ชื่อนักศึกษา.................................................................................รหัส……………………….……………….. 
ที่อยู่………………………….………………….......…...........อ าเภอ………………………จังหวัด……………………… 

 

ค าชี้แจง : เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ หรือใน
คอลัมน์ที่ต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับโดยพับแบบประเมินฯ 
และส่งมาพร้อมกิจกรรม 

 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
1.  เพศ  ชาย           หญิง 
2.  อายุ……………..ปี 
3.  อาชีพ……………………………ต าแหน่ง................................................................... 
4. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในปัจจุบัน  

 4 ปี                   2 ปีต่อเนื่อง วิชาเอก................................................. 
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา       

                                มัธยมศึกษาปีที่ 3                 มัธยมศึกษาปีที่ 6           
 ปวช. วิชาเอก......................................................    
 ปวท. วิชาเอก...................................................... 

                 ปวส. วิชาเอก...................................................... 
                   ปริญญาตรี วิชาเอก...................................................... 
    วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................... 

6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    
    ไม่ใช้                         ใช้พิมพ์งาน                    ใช้อินเทอร์เน็ต           
    อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. ........................  
7. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน.........ชุดวิชา ชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จ านวน….....ชุดวิชา 

ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  จ านวน….......ชุดวิชา  
ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 

     เป็นครั้งแรก   
     ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น...............ครั้ง 

 
 

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 

ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 
 

   

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

 

***หมายเหตุ ส่งแบบประเมินและกิจกรรมมาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน*** 
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 ตอนที ่2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 92320 การจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์ 
 

 
รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน 
(ง่ายแก่การเข้าใจ) 

ความเป็น
ประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและด าเนินงานการสหกรณ์           
หน่วยที่ 2 การวางแผนของสหกรณ์           
หน่วยที่ 3 การจัดองค์การและภาวะการน าของธุรกิจและสหกรณ์           
หน่วยที่ 4 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์           
หน่วยที่ 5 การด าเนินงานการตลาดของสหกรณ ์           
หน่วยที่ 6 การด าเนินงานการผลิตของสหกรณ์           
หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์           
หน่วยที่ 8 แนวคิดมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์           
หน่วยที่ 9 การบัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์           
หน่วยที่ 10 การด าเนินงานการเงินของสหกรณ์           
หน่วยที่ 11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานของสหกรณ์           
หน่วยที่ 12 การควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์           
หน่วยที่ 13 การตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานสหกรณ์           
หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาการจัดการและการด าเนินงานสหกรณ์           
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดและด าเนินงานสหกรณ์           

  

หมายเหตุ : คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ (ส าหรับการปรับปรุงเนื้อหาวิชา) 
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............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................. .. 

 
เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ 

 
 


