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กจิกรรมประจ าชุดวชิา ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์ 

ภาคการศึกษาที ่1/2564 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 
ค ำน ำ 

 

เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินแล้ว โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 

การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงให้ผูเ้รียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึงของเอกสารการสอน 
4. คิด วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูล และความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษาและจากการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 92116 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และ
การท างานต่อไป 
  

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 92116 
                                                                                                 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ 

มีนาคม 2564 
 

ปมก 002 
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กำรประเมินผลปลำยภำคของชุดวชิำนีม้ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

 ส่วนท่ี 1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80  คะแนน 
 ส่วนท่ี 2 จากคะแนนกิจกรรมท่ีก าหนดใหท้ า  20  คะแนน 

การท ากิจกรรมในส่วนท่ี 2 ขา้งตน้ มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำ หากนกัศึกษา
ท่านใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษาน้ีจาก
คะแนนสอบปลายภาคในส่วนท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม  

โดยกำรประเมินปลำยภำคส ำหรับชุดวชิำนีแ้บ่งออกเป็น 2 กรณ ี
กรณีที่ 1 : นักศึกษำท ำกิจกรรม มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน

สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้

กรณทีี ่2 : นักศึกษำไม่ท ำกจิกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย

ใช้ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนนส่วนนักศึกษากลุ่มท่ีไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวทิยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนกัศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกิจกรรมแลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกวา่ไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบ
ใหก้บันกัศึกษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 
0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 
เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 
เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 

นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลกัท่ี
ถาม ความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 
0.66666 เท่ากบั 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 
เท่ากบั 74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 
เท่ากบั 76.67 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาได ้76.67 คะแนน 

 

1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวิชา รหสัจงัหวดัให้ครบถว้นดว้ยดินสอ 

2 B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นกัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัจริงไปยงัมหาวทิยาลยั และส ำเนำกิจกรรมที่ท่ำนท ำ

เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที ่30 ตุลำคม  2564 
4. ใหจ้ดัท าปกรายงานใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา ไม่ต้องใส่สันเกลียวหรือสันพลำสติก 
5. ส่งกิจกรรมท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ

การศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

 
 
  
  
 
 
 
 

 
ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และการถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป

มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะต้องจัดท ำหน้ำปกรำยงำน (ตามท่ีปรากฏ
ในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

6. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบไดว้า่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีส่งไปแลว้หรือยงั โดย
โทรศัพท์สอบถาม หมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาได้ท่ีหมายเลข 
0-2504-7621 หรือ โทรศพัท์ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ 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 
 

 
 

2. กำรส่งกจิกรรมประจ ำชุดวชิำ 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหำวทิยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช 

ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี 11120 

(รายงานนกัศึกษาชุดวชิา 92116 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์) 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
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ให้นกัศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจ าชุดวิชา 92116 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ แลว้ท า

กิจกรรมตามท่ีก าหนด ดว้ยลายมือตนเองเป็นลายมือท่ีอ่านง่าย ในกระดาษขาวขนาด เอ 4  
 

กจิกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วยรายงาน 2 ฉบับ 

 

รายงานฉบับที ่1 สรุปเนือ้หาชุดวชิาหน่วยที ่1-7 
 ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจ าชุดวชิาและสรุปเน้ือหาชุดวชิาหน่วยท่ี 1-7 จากนั้นใหส้รุป
สาระส าคัญตามวตัถุประสงค์ในแผนการสอนประจ าตอนโดยครบทุกหวัเร่ือง โดยจะตอ้งเขียนด้วยลายมือ
ของตนเอง (ห้ามพมิพ์) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-5 หนา้ 
 

รายงานฉบับที ่2 สรุปเนือ้หาชุดวชิาหน่วยที ่8 – 15 
 ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจ าชุดวชิาและสรุปเน้ือหาชุดวชิาหน่วยท่ี 8-15 จากนั้นให้
สรุปสาระส าคัญตามวตัถุประสงค์ในแผนการสอนประจ าตอนโดยครบทุกหวัเร่ือง โดยจะตอ้งเขียนด้วย
ลายมือของตนเอง (ห้ามพมิพ์) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-5 หนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างใบปะหน้าปกรายงาน 
 
 

ชุดวชิา 92116 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

 
ช่ือนกัศึกษา………………………………………………… 
เลขประจ าตวั……………………………………………….. 
ท่ีอยู…่……………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
โทรศพัท(์ถา้มี)……………………………………………… 

 
 

ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติั 
จากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 

 
ลงช่ือ…………………………………………….. 

(……………………………………) 
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ช่ือนกัศึกษา.................................................................................รหสั……………………….……………….. 
ท่ีอยู…่…………………………….......…...........อ าเภอ………………………จงัหวดั……………………… 

 

ค ำช้ีแจง : เม่ือศึกษาชุดวชิาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกหนา้ขอ้ความ หรือใน
คอลมัน์ท่ีตอ้งการ หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริง แลว้ส่งกลบัโดยพบัแบบ
ประเมินฯ และส่งมาพร้อมกิจกรรม 

 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษำ 
1.  เพศ  ชาย           หญิง 
2.  อาย…ุ…………..ปี 
3.  อาชีพ……………………………ต าแหน่ง................................................................... 
4.  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในปัจจุบนั  

 4 ปี                   2 ปีต่อเน่ือง วชิาเอก.................................................... 
5. วฒิุการศึกษาท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ศึกษา       

                            มธัยมศึกษาปีท่ี 3                 มธัยมศึกษาปีท่ี 6           
 ปวช. วชิาเอก......................................................    
 ปวท. วชิาเอก...................................................... 

                      ปวส. วชิาเอก...................................................... 
    วฒิุการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................... 

6. ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์    
    ไม่ใช ้                            ใชพ้ิมพง์าน                      ใชอิ้นเทอร์เน็ต           
    อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. ........................  
7. ชุดวชิาท่ีสอบผา่นแลว้ จ านวน.........ชุดวชิา ชุดวชิาท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน….....ชุดวชิา 

ในภาคการศึกษาน้ี ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  จ านวน….......ชุดวชิา  
ในภาคการศึกษาน้ี เฉพาะชุดวชิา 92116 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ 

     เป็นชุดวชิา 92116 คร้ังแรก   
     ลงทะเบียนชุดวชิา 92116 ทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน............คร้ัง 

แบบประเมินเนือ้หำเอกสำรกำรสอน 
ชุดวชิำ 92116 ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบักำรสหกรณ์ 

ภำคกำรศึกษำที ่1/2564 
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 ตอนที ่2 : ควำมคิดเห็นเกีย่วกบัเนือ้หำชุดวชิำ 92116 ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักำรสหกรณ์ 
 

  

รำยช่ือหน่วย 

ควำมชัดเจน  
(ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ) 

ควำมเป็นประโยชน์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการสหกรณ์           
2. การสหกรณ์ในประเทศไทย            
3. การสหกรณ์ในต่างประเทศ           
4. กฎหมายสหกรณ์            
5. การด าเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์           
6. การด าเนินงานของสหกรณ์ภาคเกษตร           
7. การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน            
8. การด าเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้และสหกรณ์บริการ           
9. ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย           
10. การศึกษา อบรม และสารสนเทศทางสหกรณ์             
11. บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกบัสหกรณ์            
12. บทบาทสหกรณ์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม            
13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสหกรณ์           
14. การเมืองการปกครองกบัการสหกรณ์           
15. การพฒันาขบวนการสหกรณ์ไทย           

  
หมำยเหตุ : คะแนน 1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ (ส าหรับการปรับปรุงเน้ือหา) 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ 
 
หมำยเหตุ : ส่งแบบประเมินและกจิกรรมมำพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้ำเล่มรวมกนั 


