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ค าน า 
 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยน
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทั้งส่วน
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย ทั้งนี้ การประเมินจากกิจกรรมประจ าชุดวิชาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

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

ของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานสืบไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม 

ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท า
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผล
สอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่ อม
ไม่ได ้
 กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม
แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 × 0.66666 
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน 
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน 
 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 × 0.66666 
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากับ 74.33 
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน  
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
 
 
 
                              
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 



 
 

 
การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1) ระบบออนไลน์ที่ Link : https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 
 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนา

กิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน  
2. ส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย)  

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นั กศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรือ
โท รศั พท์ ติ ดต่ อศูน ย์ ส ารสน เทศ หมาย เลข  0-2504-7788 และโทรสาร  หมาย เลข  0-2503-3547 E-mail 
icproffice@stou.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

https://eduapp.stou.ac.th/practice/
mailto:icproffice@stou.ac.th


 
 

 
ปกกิจกรรม 

 
 

กิจกรรมประจ าชุดวิชา    30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
ภาคการศึกษาที่           1 / 2565 

 
ชื่อนักศึกษา  ………………………………………………………………………….. 

 
 

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา             

 
               ที่อยู่………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
                ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
               โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………….………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูป้ระเมินเป็นที่สุด 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………. 
(………………………………………………………) 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
 
จงตอบค าถาม 4 ข้อต่อไปนี้โดยสังเขป (20 คะแนน) 
 
ข้อ 1.  แอนนาต้องการฝากเงิน ณ วันนี้ เพ่ือที่จะสามารถถอนเงินปีละ 100 บาท ทุกสิ้นปี เป็นเวลา 3 ปี ให้แสดง
วิธีการค านวณว่าแอนนาควรจะฝากเงิน ณ วันนี้ เป็นจ านวนเงินเท่าใด หากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเท่ากับ 10% ต่อ
ปี              (5 คะแนน) 
 
ข้อ 2.  บริษัทต้องการลดต้นทุนในการซื้อปากกาลูกลื่น โดยอาศัยเทคนิคการสั่งซื้อที่ประหยัดจึงไปส ารวจข้อมูลพบว่า 
ความต้องการใช้ปากกาลูกลื่นตลอดปีมีจ านวน 34,300 ด้าม ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 10 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา 1.40 บาทต่อหน่วยต่อปี ให้แสดงวิธีการค านวณหาค่าต่อไปนี้  
 2.1 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)        (1 คะแนน) 
 2.2 จ านวนครั้งในการสั่งซื้อต่อปี         (1 คะแนน) 
 2.3 ระยะเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง หากปีหนึ่งท างาน 360 วัน     (1 คะแนน) 
 2.4 จุดสั่งซื้อ (ROP) เมื่อมีระยะเวลาการสั่งซื้อ 6 วัน และอัตราการใช้ 12 ด้ามต่อวัน   (1 คะแนน) 
 2.5 ต้นทุนรวมของสินค้าคงเหลือต่ าสุด        (1 คะแนน) 
ข้อ 3.  สมชายไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นที่ดินริมทะเลของสมหญิงที่ประกาศขายไว้ ซึ่งตนคิดจะน าไปต่อยอดการท าธุรกิจ
บ้านพักตากอากาศ สมชายจึงได้ติดต่อสมหญิงเพ่ือเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งสมหญิงตกลงขายให้ในราคา 
4,000,000 บาท เมื่อตกลงแล้วสมชายได้ช าระราคาล่วงหน้าให้สมหญิงไว้ก่อน 200,000 บาท โดยสมหญิงได้เขียนใบรับ
เงินค่าซื้อขายที่ดินแปลงนั้นให้สมชายไว้ ส่วนหนังสือสัญญาซื้อขายทั้งคู่นัดกันอีก 1 สัปดาห์ โดยจะท าในวันที่ไป
ด าเนินการโอนจดทะเบียนเพราะสมชายจะต้องรีบกลับกรุงเทพฯ ในเย็นวันนั้นก่อน ต่อมาเมื่อถึงวันนัดท าสัญญาและ
โอนทะเบียน สมชายไปหาสมหญิงที่บ้านเพ่ือจะรับสมหญิงไปที่ส านักงานที่ดินด้วยกันเพ่ือจะด าเนินการจดทะเบียนโอน
ที่ดินให้เรียบร้อย แต่สมหญิงกลับไม่ยอมโอนที่ดินแปลงนี้ให้สมชาย โดยปฏิเสธว่าไม่เคยท าสัญญาขายที่ดินแปลงนี้กับ
สมชายแต่อย่างใด  

สมชายจะฟ้องร้องบังคับให้สมหญิงไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงนี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด และสัญญาซื้อ
ขายระหว่างสมชายและสมหญิงเป็นสัญญาซื้อขายประเภทไหน  (ให้อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประกอบการตอบ)               (เขียนตอบ 1 – 2 หน้า 5 คะแนน) 

 
ข้อ 4.  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานของรัฐได้สั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานบริการ
หลายประเภทและหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเสี่ ยง จนน าไปสู่สถานการณ์การเคลื่อนย้าย
แรงงานกลับสู่ภูมิล าเนาที่ต่างจังหวัดนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้
เอ้ือสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่างไรบ้าง  
 4.1 ให้อ้างอิงชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พร้อม
อธิบายหลักกฎหมายนั้น                    (เขียนตอบ 1 หน้า 3 คะแนน) 
 4.2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ใดๆ ก็ได้ ให้สอดคล้องกับการตอบในข้อ 4.1  (เขียนตอบ 1 หน้า 2 คะแนน 



 
 

วันที่ประเมิน ........................................... 
 
 
 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา        

โดยค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจ าชุดวิชาทุกครั้ง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่

ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้ 
4. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อนักศึกษา   นาย   นางสาว   นาง ..................................................... รหสั ............................... 
2. หลักสูตรระดับ   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
3. ในภาคการศึกษานี้  ลงทะเบียนชุดวิชานี้ 
  เป็นครั้งที่ ..........   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น .......... ครั้ง (กรณีปริญญาตรี) 

4. ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นต้นมา ท่านได้รับรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง 
4.1   ไม่ได้รับรางวัล 
4.2   กรณีท่ีได้รับรางวัล ท่านได้รับรางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ด้านวิชาการ    ด้านวิชาชีพ    ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     ด้านกีฬา    ด้านสุขภาพ    ด้านสิ่งแวดล้อม 
     ด้านศิลปวัฒนธรรม   ไม่ได้รับรางวัล   ด้านอื่น (ระบุ) .............................. 
 ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบส าเนา

หลักฐานชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ ........................ ............ 
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์   ไม่ใช้      ใช้พิมพ์งาน    ใช้อินเทอร์เน็ต    อ่ืน ๆ (ระบุ ......)

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหสัชุดวชิา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 



 
 

รายช่ือหน่วย 
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจ

ง่าย 
กิจกรรมและแนวตอบ

ท้ายเรื่องชัดเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังเรียน

ถูกต้องชัดเจน 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ                
2. การวิเคราะห์งบการเงิน                
3. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน                
4. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                
5. ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล                
6. การจัดหาเงินทุนระยะสั้น                
7. การจัดหาเงินทุนระยะยาว                
8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                
9. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ                
10. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้                
11. กฎหมายเกี่ยวกับซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ตัวแทน นายหน้า                
12. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ                
13. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
               

14. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์                
15. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม                
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา 
......................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
ความหมายของระดับความคิดเห็น     5  =  มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 



 
 

............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
      6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม      
      6.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม      
7. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้      

7.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่
ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

     

7.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

     

7.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

     

7.4 มีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต      

 



 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การประกอบวิชาชีพ 

8. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา      
8.1 คิดเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ      
8.2 สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

     

9. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
      9.1 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
10. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

10.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทาง
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

     

11. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
  

จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ .......................................................................................... ................................................................... ........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 จุดที่ควรพัฒนา .................................................................................................................................... .................................................................................... .................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

   ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน



 
 

 


