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สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 

ค าน า 
 

เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินแล้ว โดยจดัระบบการ
ประเมินครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 

การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงให้ผูเ้รียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เ รียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของประมวลสาระชุดวชิาทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกต์ความรู้จากประมวลสาระชุดวิชาเพื่อจัดท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี

นกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วย

หน่ึงของประมวลสาระชุดวชิา 
4. คิด วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูล และความคิดในเชิงสร้างสรรค ์
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นกัศึกษาไดศึ้กษาประมวลสาระชุดวิชาตั้งแต่ตน้

ภาคการศึกษาและจากการวิจยัพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา 92411 สารสนเทศและวธีิการวิจยัทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ขอให้
นกัศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวติ และการท างานต่อไป 
 

คณะกรรมการบริหารชุดวชิา สารสนเทศและวธิกีาร
วจิยัทางสหกรณ์ และธุรกิจชุมชน 

พฤษภาคม 2565 

ปมก 002 
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวชิานีม้ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

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

การท ากิจกรรมในส่วนท่ี 2 ขา้งตน้ มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หากนกัศึกษา
ท่านใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษาน้ีจาก
คะแนนสอบปลายภาคในส่วนท่ี 1 เพียงอยา่งเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม  

โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิานีแ้บ่งออกเป็น 2 กรณ ี
กรณีที่ 1 : นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน

สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนท่ีสองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็น
คะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้

กรณทีี ่2 : นักศึกษาไม่ท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว 
ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดย

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

ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 
0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 
เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นกัศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 
เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 

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

1. การประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. ให้นกัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัจริงไปยงัมหาวิทยาลยั และส าเนากิจกรรมท่ีท่านท า

เสร็จแลว้ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาในวนัที ่30 เมษายน  2566 
3. ใหจ้ดัท าปกรายงานใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา ไม่ต้องใส่สันเกลียวหรือสันพลาสติก 
4. ส่งกิจกรรมท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้ดว้ยตนเอง ณ ส านกั บริการการศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และการถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไป
มหาวทิยาลยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกรายงาน (ตามท่ีปรากฏ
ในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย) 

5. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบไดว้า่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีส่งไปแลว้หรือยงั โดย
โทรศพัท์สอบถาม หมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัท์ติดต่อส านักบริการการศึกษาได้ท่ีหมายเลข 0-
2504-7621 หรือ โทรศพัท์ติดต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,0-
2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง) หมายเลข 
0-2504-7191,0-2504-7193 E – mail : ic.proffice @ stou.ac.th 
 
 
 
 
 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวชิำ 92411 สำรสนเทศและวธีิกำรวจิยัทำงสหกรณ์และธุรกิจชุมชน) 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
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92411 สารสนเทศและวธีิการวจัิยทางสหกรณ์และธุรกจิชุมชน         6 (12-2-0-4) 
Information Systems and Research Methodology for Co-operatives and Community Business 
ค าอธิบายชุดวชิา 
แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การน าวิธีการเชิงระบบมาใช้กบัการจดัการขอ้มูลของสหกรณ์  

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับฐานข้อมูล  การใช้
สารสนเทศเพื่อการจดัการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน  และแนวคิดพื้นฐานของวิธีการวิจยัทางสหกรณ์และ
ชุมชน  หลกัและวิธีวิจยัทางสหกรณ์และชุมชน  วิธีการเก็บขอ้มูล  สถิติท่ีเก่ียวขอ้งและการน าเสนอข้อมูล  
การน าวธีิการวจิยัมาใชใ้นการจดัการสหกรณ์และชุมชน 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของสหกรณ์และชุมชน 
2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัทางสหกรณ์และชุมชน 
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าระบบสารสนเทศและวิธีการวิจยัมาใช้ในการจัดการ

สหกรณ์และธุรกิจชุมชน  
4. เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ระบบสารสนเทศและวธีิการวจิยัมาใชก้บังานสหกรณ์และธุรกิจชุมชนได ้ 
 

ความน าก่อนการด าเนินกจิกรรม 
 
ธุรกิจชุมชน หมำยถึง กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนท่ีก่อตั้งข้ึนโดยสมำชิกของชุมชน มีกำร

บริหำรจดักำรและควบคุมโดยชุมชน เพื่อสร้ำงผลประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงโดยทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบั
กำรผลิตสินคำ้และบริกำร กำรตลำด กำรซ้ือขำยแลกเปล่ียน และกำรบริโภค เป็นตน้ กิจกรรมเหล่ำน้ีอำจมี
ควำมเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัคนทั้งในและนอกชุมชน เน่ืองจำกผูบ้ริโภคและผูซ้ื้ออำจอยู่นอกชุมชน โดยใน
กำรด ำเนินงำนตอ้งอำศยักำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีจะช่วยกนัพฒันำธุรกิจของชุมชนท่ีได้ร่วมกนั
จดัตั้งข้ึนให้มีควำมเจริญเติบโตและย ัง่ยืน น ำไปสู่กำรได้รับประโยชน์ร่วมกนัของคนในชุมชน ซ่ึงเป็น
พื้นฐำนในกำรพฒันำควำมเป็นอยูข่องประชำชนท่ีอยูใ่นภำคชนบทใหมี้ชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจรากฐานของประเทศ ท่ีมีรูปแบบองคก์รธุรกิจทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล และไม่เป็น
นิติบุคคล นอกจากน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจชุมชนภายใตก้ฎหมายเฉพาะ ท าให้
มีกฎหมายมาเก่ียวขอ้งในการจดทะเบียนของธุรกิจชุมชนท่ีแตกต่างกัน และหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการ
ด าเนินธุรกิจของชุมชนแตกต่างกนัเช่นกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

3. เนือ้หากจิกรรม 
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ภาพที ่1 รูปแบบองค์กรธุรกิจของธุรกจิและกฎหมายในการจดทะเบียนกจิการ 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายรูปแบบองคก์รธุรกิจของธุรกิจและกฎหมายในการจดทะเบียนกิจการ
ในการประกอบกิจการธุรกิจชุมชน ดงัน้ี 

1. รูปแบบองคก์รธุรกิจท่ีภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ รูปแบบองคก์รธุรกิจนิติ
บุคคลจดทะเบียนกิจการภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 และรูปแบบองคก์รธุรกิจไม่เป็น
นิติบุคคลจดทะเบียนกิจการภายใต ้พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

2. รูปแบบองค์กรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

3. รูปแบบองคก์รธุรกิจวิสาหกิจเพื่อชุมชนอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกันายกรัฐมนตรี ตาม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  

4. รูปแบบองค์กรธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

การด าเนินธุรกจิของธุรกิจชุมชน หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรผลิต กำรขำยผลผลิต กำรซ้ือ 
กำรบริโภค ตลอดจนกำรจ้ำงงำนของชุมชน โดยกำรน ำทรัพยำกรภำยในชุมชน เช่น วตัถุดิบ ผลผลิต 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญำ องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญของสมำชิกในชุมชนมำสร้ำง
โอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ สร้ำงกำรเติบโต สร้ำงมูลค่ำและผลประโยชน์ให้ชุมชน โดยในกำรประกอบ
ธุรกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ใชภู้มิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและวตัถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน 

การด าเนินธุรกิจของธุรกิจชุมชน โดยทัว่ไปในประเทศไทยจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนัตาม
รูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล โดยจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีกล่าวไปขา้งตน้
ตามภาพท่ี 1 ส่วนการด าเนินธุรกิจของธุรกิจชุมชนตอ้งปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจประเภทนั้นๆ  

ให้นกัศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจยัทางสหกรณ์และธุรกิจ
ชุมชนแลว้ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด ดว้ยลายมือตนเองเป็นลายมือท่ีอ่านง่าย ในกระดาษขาวขนาด เอ 4  
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กจิกรรมทีก่ าหนด มดีังนี ้

 

1. จงอธิบายขอบเขตสารสนเทศทางสหกรณ์ /ธุรกิจชุมชนว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ
สารสนเทศต่างๆของสหกรณ์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรบา้ง  อธิบายพร้อมภาพมาโดยละเอียด ( 2 คะแนน) 

2. จงอธิบายระบบสารสนเทศในงานสหกรณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นประมวลสาระชุดวิชา 92411 มาให้
ครบทุกระบบ          ( 4 คะแนน) 

3. ให้นกัศึกษาระบุถึงสถานท่ีนกัศึกษาท างานอยู ่  และอธิบายถึงระบบสารสนเทศ/การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในสถานท่ีท างานของนกัศึกษาวา่ประกอบไปดว้ยระบบอะไรบา้ง   และแต่ละระบบท า
หนา้ท่ีอะไร ( 4 คะแนน) 

4. สหกรณ์หรือธุรกิจชุมท่ีรวมกลุ่มกนัแบบเป็นทางการ ตวัอยา่งเช่น วิสาหกิจชุมชน  หรือเครดิตยู
เน่ียน เป็นตน้ สามารถพฒันาระบบสารสนเทศไวใ้ชง้านไดก่ี้วิธี  และแต่ละวิธีมีขอ้ดี  และขอ้เสียแตกต่างกนั
อยา่งไร             ( 2 คะแนน) 

5. จริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและส าคญัยิง่ในทุกวชิาชีพ  ประเด็นจริยธรรมการใชร้ะบบ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการสหกรณ์ /ธุรกิจชุมชน ตามท่ีกล่าวถึงในประมวลสาระชุดวิชามีประเด็นส าคัญ
อะไรบา้ง           ( 2 คะแนน) 

6. ปัญหาการวจิยั  หมายถึงอะไร   แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวจิยัทางสหกรณ์/ 

ธุรกิจชุมชนประกอบไปดว้ยแหล่งคน้ควา้ใดบา้ง      ( 2 คะแนน) 

7. จงอธิบายกระบวนการวจิยัทางสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน  พร้อมทั้งแสดง 

ไดอะแกรมประกอบ         ( 2 คะแนน) 

8. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  คืออะไร  มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการวิจยัทางสหกรณ์/ชุมชน
อยา่งไร             ( 2 คะแนน) 
  



 8 

 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างหน้าปกรายงาน 
 
 

ชุดวชิา 92411 สารสนเทศและวธีิการวจิยัทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 

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

 
 

ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติั 
จากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 

 
ลงช่ือ…………………………………………….. 

(……………………………………) 
 
 
 
 
 

(ปกรายงานใช้กระดาษปกธรรมดาเยบ็ให้เรียบร้อย ไม่ต้อง ใส่สันใดๆ ทั้งส้ิน) 
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ช่ือนกัศึกษา.................................................................................รหสั……………………….……………….. 
ท่ีอยู…่…………………………….......…...........อ าเภอ………………………จงัหวดั……………………… 

 

ค าช้ีแจง : เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแลว้ โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเคร่ืองหมายถูกหนา้ขอ้ความ หรือใน
คอลัมน์ท่ีต้องการ หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับโดยพับแบบ
ประเมินฯ และส่งมาพร้อมกิจกรรม 

 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
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 92411 สารสนเทศและวธีิการวจิยัทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 

     ลงทะเบียน ชุดวชิา 92411 เป็นคร้ังแรก   
     ลงทะเบียนชุดวชิา 92411ทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังน้ี รวมทั้งส้ิน...........คร้ัง  

แบบประเมินเนือ้หาประมวลสาระ 
ชุดวชิา 92411 สารสนเทศและวธีิการวจัิยทางสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 

ภาคการศึกษาที ่2/2565 
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ตอนที ่2  :  ความคดิเห็นเกีย่วกบัเนือ้หาชุดวชิา  92411 สารสนเทศและวธีิการวจิยัทางสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 
 

  
รายช่ือหน่วย 

ความชัดเจน  
(ง่ายต่อการเข้าใจ) 

ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัสารสนเทศและวิธีการวจิยัทางสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน           
2. ขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการสร้างสารสนเทศและการวจิยัทาง 
สหกรณ์/ธุรกิจชุมชน 

          

3. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเพ่ือการจดัการสหกรณ์/ธุรกิจ
ชุมชน 

          

4. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์และการพยากรณ์เพื่อการจดัการสหกรณ์/
ธุรกิจชุมชุม 

          

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน           
6. ระบบสารสนเทศ การตลาด  การผลิต  และทรัพยากรมนุษยข์องสหกรณ์/ 
ธุรกิจชุมชน 

          

7. ระบบสารสนเทศการบญัชี  การเงิน การควบคุม และการประเมินเพื่อ 
การจดัการสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน 

          

8. การพฒันาระบบสารสนเทศในการจดัการสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน           
9. ปัญหาการวจิยัทางสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน           
10. การด าเนินการวจิยัทางสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน           
11. การเขียนโครงการวจิยัและการประเมินคุณภาพงานวจิยัทางสหกรณ์/ 
ธุรกิจชุมชน 

          

12. การอ่านและการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน ์           
13. กรณีศึกษาการประยกุตก์ารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศในการจดัการ 
สหกรณ์ 

          

14. กรณีศึกษาสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการสหกรณ์ภาคการเกษตร           
15. กรณีศึกษาสารสนเทศและการวจิยัเพื่อการจดัการสหกรณ์นอกภาค 
การเกษตร 

          

  
หมายเหตุ : คะแนน   5 = มากท่ีสุด  4 = มาก   3 = ปานกลาง     2 = นอ้ย    1 = นอ้ยท่ีสุด    
ข้อเสนอแนะ (ส าหรับการปรับปรุงเน้ือหา) 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
 

เรียนอยา่งมีความสุข จบอยา่งมีคุณภาพ 
 

หมายเหตุ : ส่งแบบประเมินและกจิกรรมมาพร้อมกนัโดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 


