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กจิกรรมประจ ำชุด วชิำกำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษอีำกรส ำหรับสหกรณ์ 

ภำคกำรศึกษำ 2/2564 
สำขำวชิำ เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 

ค ำน ำ 
  เน่ืองดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    มุ่งใหผู้เ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้  
โดยจดัระบบการประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย  จึงให้
ผูเ้รียนและนกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนและนกัศึกษามี
ความสามารถ  ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ  โครงการ  ช้ินงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย 
    หน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด  วเิคราะห์  น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

  นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่
ตน้ภาคการศึกษาและจากการวจิยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่
นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
  คณะกรรมการบริหารชุดวชิาการจดัการการเงิน และภาษีอากรส าหรับสหกรณ์  ขอให้
นกัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวติ  และการท างานสืบไป 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวชิาการจดัการการเงิน และภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุม
ประเด็นหลกัท่ีถาม  ความถูกตอ้งของค าตอบ  ความชดัเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของ
ช้ินงาน 
 มหำวทิยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกจิกรรม  นกัศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ 
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  นกัศึกษาท ากิจกรรม  มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจาก
คะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรม
จะน าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรม
เพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
 กรณีท่ี  2 นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผล
โดยใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกนั  นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเตม็  80  คะแนน  ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่
ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเตม็  100  คะแนน  ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหน้กัศึกษา
ไดป้ระโยชน์สูงสุด  โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอยา่งเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบ
ใหก้บันกัศึกษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตัวอย่ำงที่  1  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  18  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 70  ขอ้  (คิดเป็น  70 
X 0.66666  เท่ากบั  46.67  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  
เท่ากบั  64.67  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 70 X 0.83333  
เท่ากบั  58.33  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  2  นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม  13  คะแนน  และท าขอ้สอบได ้ 92  ขอ้  (คิดเป็น  92 
x 0.66666  เท่ากบั  61.33  คะแนน)  นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค  13 + 61.33  
เท่ากบั  74.33  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว  นกัศึกษาจะได ้ 92 x 0.83333  
เท่ากบั  76.67  คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้ 76.67  คะแนน 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. ใหน้กัศึกษาส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำฉบับจริงไปยงัมหำวทิยำลยัและส าเนากิจกรรมท่ี
ท าเสร็จแลว้ไว ้  1 ชุด  ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัท่ี   30  เมษำยน   2565 
3. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 
4. ส่งกจิกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแลว้ดว้ยตนเอง  ณ  ส านกับริการการศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  โดยจ่าหนา้ซอง ดงัน้ี 
 
    
 
 
 
 

  
 
 
ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป

มหาวทิยาลยัไว ้ เป็นหลกัฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน  นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม  (ปรากฏ
ในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 
  7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไป
แลว้หรือยงั โดยโทรศพัทส์อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา
หมายเลข 0-2-504-7621หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547  
E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
  

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณย์ี 
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิ การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/
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ปฏิทนิกำรศึกษำ  ส ำหรับภำค 2/2564 

 

กจิกรรม ก ำหนดเวลำ คะแนน 
ท ากิจกรรม จ านวน 4 ขอ้ ในกระดาษ เอ 4 ส่งภายใน 30 เม.ย. 65 20  
สอนเสริมออนไลน์(แบบนดัหมาย)  
**ขอใหน้กัศึกษา โทร.แจง้ เจา้หนา้ มสธ. เพื่อเขา้กลุ่ม  
ท่ี นางสาวนุชนาฏ   มีนพกิจ  โทร.02-504-8047 
E-mail : tae_lv@hotmail.com  โทรสาร: 02-503-3578 

วนัอาทิตย ์ท่ี 10 ก.ค. 65  
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

โดย Line หรือ MS Teams 

- 

ท าแบบประเมินเน้ือหาเอกสารการสอน ชุดวชิา ส่งภายใน 30 เม.ย. 65 - 
 
 
 

           ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจ าชุดวิชา การจดัการการเงินและการภาษีอากร
ส าหรับสหกรณ์ และตอบค าถามต่อไปน้ีโดยเขียนด้วยลำยมือตนเองเป็นลำยมือทีอ่่ำนง่ำย  จ  านวน 4  ขอ้ ขอ้
ละ 5 คะแนน ในกระดำษขนำด เอ 4  เท่ำน้ัน 

ข้อ 1.  ให้นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วยที่  2   และเอกสำรกำรสอนประจ ำหน่วย  แล้ว
ตอบค ำถำมต่อไปนี ้  

1.1 จงอธิบายประเภทหรือหมวดบญัชีของสหกรณ์ มีอะไรบา้ง การเพิ่ม หรือลด และยอด
คงเหลือ ในบญัชีแต่ละประเภท ประเภทบญัชีใดยอดคงเหลืออยูด่า้นเดบิต และยอดคงเหลือ
ใดอยูด่า้นเครดิต 

1.2 สมุดบญัชีของสหกรณ์มีอะไรบา้ง จงอธิบายใหช้ดัเจน 
1.3 จงยกตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ ดา้นเดบิต และดา้นเครดิต จ านวน  5 ตวัอยา่ง 

 
ข้อ 2. ให้นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วยที ่4  และเอกสำรกำรสอนประจ ำหน่วย แล้วตอบ

ค ำถำมต่อไปนี ้(อธิบำยพอเข้ำใจ ทุกข้อ ไม่เกนิข้อละ  1 หน้ำกระดำษ) 
2.1 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีความส าคญัอยา่งไร 
2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีอะไรบา้ง 
2.3 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินตามแนวด่ิง และตามแนวนอน ต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
2.4 การวเิคราะห์รายงานทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือ CAMELS มีการวเิคราะห์อะไรบา้ง จง

อธิบาย  

3. เน้ือหากิจกรรม 

 

mailto:tae_lv@hotmail.com
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ข้อ 3.  ให้นักศึกษำ ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำหน่วยที่ 6  และเอกสำรกำรสอนประจ ำหน่วย แล้วตอบ
ค ำถำมต่อไปนี ้

3.1 มูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบนัของเงินต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
3.2 มูลค่าของเงินในอนาคต น าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่ง 
3.3 มูลค่าของเงินในปัจจุบนั น าไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่ง 

 
ข้อ 4. ให้นักศึกษำเลือกศึกษำหน่วยกำรสอนหน่วยใดหน่วยหน่ึง (ยกเว้นหน่วยที ่ 2 , 4  และ 6  ) โดย

ศึกษำแผนกำรสอนประจ ำตอน แนวคิด และ วตัถุประสงค์ แล้วท ำกจิกรรมต่อไปนี้ 
                       สรุปเน้ือหาสาระส าคญัของหน่วยท่ีนกัศึกษา เลือก (เพียง 1 หน่วย) ทุกตอน ทุกเร่ือง เร่ืองละ 
ไม่เกิน 1/2 หนา้กระดาษ เอ 4  
 
 
 เรียนอย่ำงมคีวำมสุข จบอย่ำงมคุีณภำพ 
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ปกรายงาน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( รายงานใหน้กัศึกษา จดัท า ในกระดาษ เอ 4 เท่านั้น ) 
 

เข้ำเล่ม เยบ็ปกธรรมดาใหเ้รียบร้อย ไม่ต้องเขา้สันเกลียว/สันพลาสติก 
 
 
 
 

 
กิจกรรมประจ ำชดุ 

วิชา…………………………………………… 
ภาคการศึกษาที…่……………………….. 

 
   ชื่อนกัศึกษา………………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่……………………………….…………………………………… 
  โทรศัพท์  (ถา้มี)  ……………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สดุ 
 

      ลงชื่อ………………………….……………………………. 

       (………………………………………………)  
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แบบประเมินเนือ้หำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวชิำกำรบัญชี กำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์ กำรศึกษำที ่2/2564 

 
ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………รหสั……………………..……………….. 
ท่ีอยู…่……………………………….........................................................เบอร์โทร. …………………….. 

**************************************** 
ค าช้ีแจง      เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกท่ี   หนา้ขอ้ความ หรือใน
คอลมัน์ท่ีตอ้งการหรือ เติมขอ้ความในช่องว่างตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัพร้อมกบักิจกรรมประจ าชุดวิชา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ        ชาย                หญิง 
2. อาย…ุ…………..ปี 
3.อาชีพ……………………………………   ต  าแหน่ง……………………………………………………… 
4. หลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร    บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
        การจดัการการผลิตพืช              การจดัการการผลิตสัตว ์
        ธุรกิจการเกษตร      การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
5. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั      4 ปี         2 ปีต่อเน่ือง 
6. วตัถุประสงคท่ี์สมคัรเรียน  

 ตอ้งการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา 
      ม.3                        ม. 6                      ปวช.                   ปวท.          
      ปวส.เกษตรกรรม    ปวส.อ่ืน   (ระบุ…………………………………………………..…) 
      อ่ืน ๆ (ระบุ………………………………………………………….…..) 
8.  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์   ไม่ใช ้   ใชพ้ิมพง์าน   ใชอิ้นเทอร์เน็ต   อ่ืนๆ (ระบุ............) 
9. ชุดวิชาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน………..ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน………ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
11. ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนชุดวิชา  92223   การจดัการการเงิน และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 
      เป็นคร้ังแรก             ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี  รวมทั้งส้ิน…………คร้ัง  
 
 
หมำยเหตุ  ส่งแบบประเมินและกจิกรรม มำพร้อมกนั โดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกนั 
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  ตอนที่ 2  ควำมคดิเห็นเกีย่วกบัเนือ้หำชุดวชิำ  92223   กำรจัดกำรกำรเงิน และกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์  
               
                                 รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน                         
(ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  แนวคิดพื้นฐานการบญัชี การจดัการการเงิน และการภาษี
อากรส าหรับสหกรณ์ 

          

2. การบญัชีการเงินของสหกรณ์           
3. รายงานทางการเงินและรายงานกิจการประจ าปีของ
สหกรณ์ 

          

4. การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์           
5. ระบบการเงิน           
6. มูลค่าของเงินตามเวลา           
7. ความเส่ียงและผลตอบแทน           
8. การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์           
9. การจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนของสหกรณ์           
10. การจดัการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของสหกรณ์           
11. การจดัการหน้ีสินและทุนของสหกรณ์           
12. การปรับโครงสร้าง การแยก และการเลิกสหกรณ์           
13. การภาษีกบัการด าเนินงานของสหกรณ์           
14. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
สหกรณ์ 

          

15. การก ากบัดูแลกิจการและการตรวจสอบสหกรณ์           
 ควำมพงึพอใจในภำพรวม           

 

กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใชใ้นงานประจ า      

หมำยเหตุ คะแนน 5 = มำกที่สุด   4 = มำก      3 = ปำนกลำง      2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด       
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงเนือ้หำ  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


