มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
วิชาเอกสหกรณ์

แผนกิจกรรม
92116 ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับการสหกรณ์
FOUNDATION OF COOPERATIVES
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

2
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กิจกรรมประจาชุ ดวิชา ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่ าเรี ยนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่ วนทั้งการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย
การประเมิ นกิ จกรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้ผูเ้ รี ยนและ
นั ก ศึ ก ษาท ากิ จ กรรมภาคปฏิ บ ั ติ ต ามที่ ก าหนดให้ โ ดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู ้เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้ อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วย
หนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูล และความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การทากิ จกรรมประจาชุ ดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษาและจากการวิจยั พบว่านักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ดวิช า 92116 ความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ยวกับ การสหกรณ์ ขอให้ นัก ศึ ก ษาทุ ก ท่ าน
ประสบความสาเร็ จในการศึกษาชุ ดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต และ
การทางานต่อไป
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 92116
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
มีนาคม 2564
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1. การประเมินผล
กำรประเมินผลปลำยภำคของชุ ดวิชำนีม้ ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80
คะแนน
ส่ วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา
20
คะแนน
การทากิ จกรรมในส่ วนที่ 2 ข้างต้น มหำวิทยำลัยไม่ บังคับให้ นักศึ กษำทุกคนต้ องทำ หากนักศึกษา
ท่านใดไม่ประสงค์จะทากิ จกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุ ดวิชาในภาคการศึกษานี้ จาก
คะแนนสอบปลายภาคในส่ วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม
โดยกำรประเมินปลำยภำคสำหรับชุ ดวิชำนีแ้ บ่ งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 : นักศึกษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่ อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่จะส่ งกิ จกรรมเพื่อเป็ น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 : นักศึกษำไม่ ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิ จกรรมและไม่ทากิ จกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ขอ้ สอบฉบับเดี ยวกัน นักศึ กษากลุ่ ม ที่ ท ากิ จกรรมมี คะแนนเต็ม 80 คะแนนส่ วนนักศึ กษากลุ่ มที่ ไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุ ด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดี ยวมาเปรี ยบเทียบกับการคิ ด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนาคะแนนส่ วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสิ นผลการสอบ
ให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั ว อย่ ำ งที่ 1 นัก ศึ ก ษาได้ค ะแนนกิ จกรรม 18 คะแนน และท าข้อ สอบได้ 70 ข้อ (คิ ด เป็ น 70 x
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึ กษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดี ยว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
นักศึกษาที่ มิได้ส่งกิ จกรรมในการสอบไล่ จะส่ งกิ จกรรมเพื่ อเป็ นกิ จกรรมในการสอบซ่ อมไม่ได้
เกณฑ์การให้คะแนนกิ จกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุ มประเด็นหลักที่
ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงาน
ตั ว อย่ ำ งที่ 2 นัก ศึ ก ษาได้ค ะแนนกิ จกรรม 13 คะแนน และท าข้อ สอบได้ 92 ข้อ (คิ ด เป็ น 92 x
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึ กษาจะได้คะแนนกิ จกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณี คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดี ยว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. กำรส่ งกิจกรรมประจำชุ ดวิชำ
ให้ นักศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ
2 B ลงในแบบกรอกคะแนน (สี ส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุ ดวิชาฉบับจริ งไปยังมหาวิทยาลัย และสำเนำกิจกรรมที่ท่ำนทำ
เสร็จแล้ วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
3. หมดเขตการส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลำคม 2564
4. ให้จดั ทาปกรายงานให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา ไม่ ต้องใส่ สันเกลียวหรือสันพลำสติก
5. ส่ ง กิ จ กรรมที่ ท าเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว พร้ อ มแบบกรอกคะแนนด้ว ยตนเอง ณ ส านัก บริ ก าร
การศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
สานักบริ การการศึกษา
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 92116 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
ในกรณี ที่ ส่ งทางไปรษณี ย ์ใ ห้ เก็ บ สลิ ป หรื อ ต้น ขั้วการส่ ง และการถ่ ายเอกสารกิ จกรรมที่ ส่ ง ไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่ งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้ องจัดทำหน้ ำปกรำยงำน (ตามที่ปรากฏ
ในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้วา่ สานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่ส่งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพ ท์ส อบถาม หมายเลข 0-2982-9633 หรื อ โทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ ส านัก บริ ก ารการศึ ก ษาได้ที่ ห มายเลข
0-2504-7621 หรื อ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพ ท์ ฝ ากข้อ ความนอกวัน -เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่ ว โมง)
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 E – mail : ic.proffice @ stou.ac.th
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3. เนือ้ หากิจกรรม
ให้นกั ศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจาชุด วิชา 92116 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ แล้วทา
กิจกรรมตามที่กาหนด ด้วยลายมือตนเองเป็ นลายมือที่อ่านง่าย ในกระดาษขาวขนาด เอ 4
กิจกรรมที่กาหนด ประกอบด้ วยรายงาน 2 ฉบับ

รายงานฉบับที่ 1 สรุปเนือ้ หาชุดวิชาหน่ วยที่ 1-7
ให้นกั ศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจาชุดวิชาและสรุ ปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 1-7 จากนั้นให้สรุ ป
สาระสาคัญตามวัตถุประสงค์ ในแผนการสอนประจาตอนโดยครบทุกหัวเรื่ อง โดยจะต้องเขียนด้ วยลายมือ
ของตนเอง (ห้ ามพิมพ์ ) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-5 หน้า

รายงานฉบับที่ 2 สรุปเนือ้ หาชุดวิชาหน่ วยที่ 8 – 15
ให้นกั ศึกษาศึกษาเอกสารการสอนประจาชุดวิชาและสรุ ปเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่ 8-15 จากนั้นให้
สรุ ปสาระสาคัญตามวัตถุประสงค์ ในแผนการสอนประจาตอนโดยครบทุกหัวเรื่ อง โดยจะต้องเขียนด้ วย
ลายมือของตนเอง (ห้ ามพิมพ์ ) ความยาวประมาณหน่วยละ 2-5 หน้า
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ภาคผนวก
ตัวอย่างใบปะหน้ าปกรายงาน

ชุดวิชา 92116 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………
เลขประจาตัว………………………………………………..
่ ………………………………………………………
ที่อยู…
………………………………………………………………
โทรศัพท์(ถ้ามี)………………………………………………

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสิ นผลคะแนนภาคปฏิบตั ิ
จากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ……………………………………………..
(……………………………………)
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แบบประเมินเนือ้ หำเอกสำรกำรสอน
ชุ ดวิชำ 92116 ควำมรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับกำรสหกรณ์
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา.................................................................................รหัส……………………….………………..
่ …………………………….......…...........อาเภอ………………………จังหวัด………………………
ที่อยู…
คำชี้แจง : เมื่อศึกษาชุดวิชานี้ แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่ องหมายถูกหน้าข้อความ หรื อใน
คอลัมน์ที่ตอ้ งการ หรื อเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง แล้วส่ งกลับโดยพับแบบ
ประเมินฯ และส่ งมาพร้อมกิจกรรม
ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษำ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ……………..ปี
3. อาชีพ……………………………ตาแหน่ง...................................................................
4. หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาในปัจจุบนั
4 ปี
2 ปี ต่อเนื่อง วิชาเอก....................................................
5. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ปวช. วิชาเอก......................................................
ปวท. วิชาเอก......................................................
ปวส. วิชาเอก......................................................
วุฒิการศึกษาอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................
6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ไม่ใช้
ใช้พิมพ์งาน
ใช้อินเทอร์ เน็ต
อื่นๆ (ระบุ).............................................. ........................
7. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จานวน.........ชุดวิชา ชุดวิชาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน จานวน….....ชุดวิชา
ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด จานวน….......ชุดวิชา
ในภาคการศึกษานี้ เฉพาะชุดวิชา 92116 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เป็ นชุดวิชา 92116 ครั้งแรก
ลงทะเบียนชุดวิชา 92116 ทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น............ครั้ง

8

ตอนที่ 2 : ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หำชุ ดวิชำ 92116 ควำมรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรสหกรณ์
ควำมชัดเจน
(ง่ ำยต่ อกำรเข้ ำใจ)

รำยชื่อหน่ วย

ควำมเป็ นประโยชน์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. การสหกรณ์ในประเทศไทย
3. การสหกรณ์ในต่างประเทศ
4. กฎหมายสหกรณ์
5. การดาเนินงานและการบริ หารงานสหกรณ์
6. การดาเนินงานของสหกรณ์ภาคเกษตร
7. การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
8. การดาเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริ การ
9. ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
10. การศึกษา อบรม และสารสนเทศทางสหกรณ์
11. บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์
12. บทบาทสหกรณ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์
14. การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
15. การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
หมำยเหตุ : คะแนน 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ (สาหรับการปรับปรุ งเนื้ อหา)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

เรี ยนอย่ างมีความสุข จบอย่ างมีคุณภาพ
หมำยเหตุ : ส่ งแบบประเมินและกิจกรรมมำพร้ อมกันโดยไม่ ต้องเข้ ำเล่มรวมกัน

