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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรมชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยน
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้น ไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทั้งส่วน
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย ทั้งนี้ การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้นักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่ ักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การท ากิจ กรรมประจาชุ ดวิช ายังท าให้ นั ก ศึกษาได้ ศึก ษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้น ภาค
การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านั กศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทา
กิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด วิ ช าการเงิ น ธุ ร กิ จ และกฎหมายธุ ร กิ จ ขอให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 30209
การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม
ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทา
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้งการประเมินผล
สอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อม
ไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม
แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัว อย่ างที่ 1 นั ก ศึก ษาได้ค ะแนนกิ จ กรรม 18 คะแนน และท าข้อ สอบได้ 70 ข้อ (คิด เป็ น 70 × 0.66666
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นั กศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ ากับ 64.67
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัว อย่ างที่ 2 นั ก ศึก ษาได้ค ะแนนกิ จ กรรม 13 คะแนน และท าข้อ สอบได้ 92 ข้อ (คิด เป็ น 92 × 0.66666
เท่ ากับ 61.33 คะแนน) นั กศึ กษาจะได้ ค ะแนนกิ จกรรมรวมกั บ คะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ ากั บ 74.33
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน

2.การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด
ไว้เป็นหลักฐาน
2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สำนักบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่ำหน้ำซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นั ก ศึ กษาสามารถตรวจสอบว่าส านั กบริก ารการศึ ก ษาได้รับ กิจ กรรมที่ นั ก ศึ กษาส่ งไปแล้ ว หรือ ยั ง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรือ
โท รศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ส ารสนเท ศ ห มายเลข 0-2504-7788 และโท รสาร ห มายเลข 0-2503-3547 E-mail
icproffice@stou.ac.th

ภาคผนวก
ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่
2 / 2564
ชื่อนักศึกษา …………………………………………………………………………..

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

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูป้ ระเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)

3. เนื้อหากิจกรรม
จงตอบคาถาม 4 ข้อต่อไปนี้โดยสังเขป (20 คะแนน)
ข้อ 1. โรงงาน M&P มีความต้องการใช้มอเตอร์ จานวน 700 ยูนิต /เดือน โดยมอเตอร์ช นิดนี้ส ามารถสั่ งซื้อได้ จาก
โรงงาน Allen และ โรงงาน Baker ซึ่งแต่ละโรงงานได้ส่ง Price list มาให้ตามตาราง ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย
50 เหรียญสหรัฐฯ และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 5 เหรียญสหรัฐฯ/ยูนิต
โรงงาน Allen
จานวน (ยูนิต)
ราคา (เหรียญสหรัฐฯ)
1 - 449
16.00
500 - 799
15.50
1,000 ขึ้นไป
15.00

โรงงาน Baker
จานวน (ยูนิต)
ราคา (เหรียญสหรัฐฯ)
1 - 399
16.10
400 - 799
15.60
800 ขึ้นไป
15.10

.ให้แสดงวิธีการคานวณ
1.1 จงคานวณหาค่า EOQ
(2 คะแนน)
1.2 โรงงาน M&P ควรสั่งซื้อจากโรงงานใดและจานวนเท่าไรจึงจะดีที่สุด แล้วเมื่อสั่งซื้อตามจานวนที่คานวณ
จะทาให้มีต้นทุนรวมเท่าไร
(3 คะแนน)
ข้อ 2. บริษัทแห่ งหนึ่ งกาลั งพิจารณาลงทุน ในโครงการซื้อเครื่องจักร 2 โครงการ ต้องใช้เงินทุนเริ่มแรกเท่ากันคือ
1,000,000 บาท โดยบริษัทต้องการผลตอบแทน 12% แต่ละโครงการจะให้กระแสเงินสดรับสุทธิดังนี้
รายการ
กระแสเงินสดส่วนเพิ่มตลอดอายุของโครงการ
สิ้นปีที่ 1
สิ้นปีที่ 2
สิ้นปีที่ 3

โครงการ ก

โครงการ ข

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท

บริษัทควรเลือกลงทุนในโครงการใดมากที่สุด หากใช้วิธีดังต่อไปนี้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมทั้งให้
อธิบายเหตุผลของการเลือกโครงการลงทุนดังกล่าวพร้อมแสดงวิธีคานวณ
2.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
(1 คะแนน)
2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
(2 คะแนน)
2.3 อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
(2 คะแนน)

ข้อ 3. สมชายไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นที่ดินริมทะเลของสมหญิงที่ประกาศขายไว้ ซึ่งตนคิดจะนาไปต่อยอดการทาธุรกิจ
บ้านพักตากอากาศ สมชายจึงได้ติดต่อ สมหญิงเพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งสมหญิ งตกลงขายให้ ในราคา
4,000,000 บาท เมื่อตกลงแล้วสมชายได้ชาระราคาล่วงหน้าให้สมหญิงไว้ก่อน 200,000 บาท โดยสมหญิงได้เขียนใบรับ
เงิน ค่าซื้อขายที่ ดิน แปลงนั้ น ให้ ส มชายไว้ ส่ ว นหนังสื อ สั ญ ญาซื้อขายทั้งคู่ นัดกัน อีก 1 สั ปดาห์ โดยจะท าในวันที่ ไ ป
ดาเนินการโอนจดทะเบียนเพราะสมชายจะต้องรีบกลับกรุงเทพฯ ในเย็นวันนั้นก่อน ต่อมาเมื่อถึงวันนัดทาสัญญาและ
โอนทะเบียน สมชายไปหาสมหญิงที่บ้านเพื่อจะรับสมหญิงไปที่สานักงานที่ดินด้วยกันเพื่อจะดาเนินการจดทะเบียนโอน
ที่ดินให้เรียบร้อย แต่สมหญิงกลับไม่ยอมโอนที่ดินแปลงนี้ให้ สมชาย โดยปฏิเสธว่าไม่เคยทาสัญญาขายที่ดินแปลงนี้กับ
สมชายแต่อย่างใด
สมชายจะฟ้องร้องบังคับให้ สมหญิงไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงนี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด และสัญญาซื้อ
ขายระหว่ า งสมชายและสมหญิ ง เป็ น สั ญ ญาซื้ อ ขายประเภทไหน (ให้ อ้ างอิ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
ประกอบการตอบ)
(เขียนตอบ 1 – 2 หน้า 5 คะแนน)
ข้อ 4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานของรัฐได้สั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานบริการ
หลายประเภทและหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเสี่ยง จนนาไปสู่สถานการณ์การเคลื่อนย้าย
แรงงานกลับสู่ภูมิลาเนาที่ต่างจังหวัดนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้
เอื้อสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่างไรบ้าง
4.1 ให้อ้างอิงชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พร้อม
อธิบายหลักกฎหมายนั้น
(เขียนตอบ 1 หน้า 3 คะแนน)
4.2 ยกตัวอย่างสถานการณ์ใดๆ ก็ได้ ให้สอดคล้องกับการตอบในข้อ 4.1
(เขียนตอบ 1 หน้า 2 คะแนน)

วันที่ประเมิน ...........................................
แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา 30209 การเงินธุ รกิจและกฎหมายธุ รกิจ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยคาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาทุกครั้ง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่
ศึกษา และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
4. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา

ตอนที่ 3

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อนักศึกษา  นาย  นางสาว  นาง ..................................................... รหัส ...............................
2. หลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็นครั้งที่ ..........  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น .......... ครั้ง (กรณีปริญญาตรี)
4. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นต้นมา ท่านได้รับรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
4.1  ไม่ได้รับรางวัล
4.2  กรณีที่ได้รับรางวัล ท่านได้รับรางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ด้านวิชาการ
 ด้านวิชาชีพ
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด้านกีฬา
 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รับรางวัล
 ด้านอื่น (ระบุ) ..............................
ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบสาเนา
หลักฐานชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ ....................................
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่น ๆ (ระบุ ......)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ความหมายของระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด
4 = มาก

รายชื่อหน่วย

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

1 = น้อยที่สุด

แบบประเมินตนเอง
กิจกรรมและแนวตอบ
ก่อนและหลังเรียน
ท้ายเรื่องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจ
ง่าย

1. ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการเงินธุรกิจ
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
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
6.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
7. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
7.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่
ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
7.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
7.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
7.4 มีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
การประกอบวิชาชีพ
8. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
8.1 คิดเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ
8.2 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
9. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
9.1 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทาง
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
11. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ ............................................................................................................................................. ...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จุดที่ควรพัฒนา ..........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

