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คำนำ 
 
  

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทั้งส่วนการ
ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย ทั้งนี้ การประเมินจากกิจกรรมประจำชุดวิชาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กำหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดทำโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งทีน่ักศึกษาทำ 
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทำ
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จใน
การศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนำความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานสืบไป 
 
 
                        คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 30209 
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1. การประเมินผล 
 

          เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคำถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม 
ความถกูต้องของคำตอบ ความชัดเจนของการนำเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทำหรือไม่ทำ
ก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสำหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
 กรณีที่ 1 นักศึกษาทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะนำไปใช้ทั้งการประเมินผล
สอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่ อม
ไม่ได้ 
 กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมและไม่ทำกิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทำกิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน สำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม
แล้วนำคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทำข้อสอบได้ 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 และทำข้อสอบได้ 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 
 
 
 
                              
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  
  

การส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาใหน้ักศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1. เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ ไม่ต้องลอกโจทย์ โดยตอบให้ครบและตรง

ประเด็น 
2. หากมีข้อสงสัยในเนื้อหาของกิจกรรมประจำชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ สามารถ

ส อ บ ถ าม ได้ ที่ อ า จ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ กิ จ ก ร รม ป ระจ ำชุ ด วิ ช า คื อ  อ าจ าร ย์  วุ ฒิ ภ า ค  พู ล บั ว  Email : 
wutipark.poo@stou.ac.th 

3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1) ระบบออนไลน์ที ่Link : https://eduapp.stou.ac.th/practice/ หรือ 
 2) ทางไปรษณีย์ โดยให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสำเนา

กิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน  
4. ส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
5. ให้จัดทำหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง ณ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทำหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย)  

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสำนักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นั กศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสำนักบริการการศึกษา 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.การส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา 

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


 
 

ภาคผนวก 
 

 ปกกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมประจำชุดวิชา    30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

ภาคการศึกษาที่           2 / 2565 
 

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

 

รหัสประจำตัวนักศึกษา             

 
               ที่อยู…่……………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
                ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
               โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………….………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูป้ระเมินเป็นที่สุด 
 

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

 

 
 
 
 
 



 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
 
จงตอบคำถาม 4 ข้อต่อไปนี้โดยสังเขป (20 คะแนน) 
 
ข้อ 1.  แอนนาต้องการฝากเงิน ณ วันนี้ เพ่ือที่จะสามารถถอนเงินปีละ 100 บาท ทุกสิ้นปี เป็นเวลา 3 ปี ให้แสดง
วิธีการคำนวณว่าแอนนาควรจะฝากเงิน ณ วันนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใด หากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเท่ากับ 10% ต่อ
ปี              (5 คะแนน) 
 
ข้อ 2.  บริษัท ออมคุง จำกัด ต้องการลดต้นทุนในการซื้อปากกาลูกลื่น โดยอาศัยเทคนิคการสั่งซื้อที่ประหยัดจึงไป
สำรวจข้อมูลพบว่า ความต้องการใช้ปากกาลูกลื่นตลอดปีมีจำนวน 34,300 ด้าม ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 10 บาท 
และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 1.40 บาทต่อหน่วยต่อป ีให้แสดงวิธีการคำนวณหาค่าต่อไปนี้  
 2.1 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)        (1 คะแนน) 
 2.2 จำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อปี         (1 คะแนน) 
 2.3 ระยะเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง หากปีหนึ่งทำงาน 360 วัน     (1 คะแนน) 
 2.4 จุดสั่งซื้อ (ROP) เมื่อมีระยะเวลาการสั่งซื้อ 6 วัน และอัตราการใช้ 12 ด้ามต่อวัน   (1 คะแนน) 
 2.5 ต้นทุนรวมของสินค้าคงเหลือต่ำสุด        (1 คะแนน) 
 
ข้อ 3.  มณีรัตน์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจากร้านของภัทราราคา 40,000 บาท โดยไม่ได้บอก
ให้วิรัตน์ซึ่งเป็นบิดาของตนทราบ หลังจากซื้อรถจักรยานยนต์มาได้ 10 วัน วิรัตน์ทราบเรื่องจึงแสดงเจตนาไปที่ร้าน
ของภัทราและบอกล้างสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าว จากเหตุการณ ์2 กรณีดังนี ้
 3.1 กรณีที่ 1 วิรัตน์ไปที่ร้านของภัทรา และพูดบอกล้างสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ต่อภัทรานั้น การแสดง
เจตนาบอกล้างสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ของวิรัตน์กระทำต่อภัทรามีผลทางกฎหมายอย่างไร  พร้อมอธิบาย (ให้
อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาประกอบการตอบ)  

 (เขียนตอบประมาณ 1 หน้า 2 คะแนน) 
 3.2 กรณีที่ 2 วิรัตน์ทำหนังสือบอกล้างสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวแล้วมอบให้ณัฐณิชาถือไปส่ง
ให้ภัทราที่ร้านของภัทรา แต่ปรากฏว่าภัทราไม่อยู่ ณัฐณิชาจึงส่งหนังสือบอกล้างสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์นั้นให้แก่
อนัญญาเจ้าของร้านขายชานมไข่มุกซึ่งอยู่ติดกับร้านของภัทราไว้แทนนั้น การแสดงเจตนาบอกล้างสัญญาซื้อขาย
รถจักรยานยนต์ของวิรัตน์กระทำต่อภัทรามีผลทางกฎหมายอย่างไร พร้อมอธิบาย (ให้อ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาประกอบการตอบ)  
         (เขียนตอบประมาณ 1 หน้า 3 คะแนน) 

 
ข้อ 4.  มารีญาเป็นผู้แต่งหนังสือประกอบการเรียนวิชากฎหมายดิจิทัล น้ำตาลซึ่งเป็นนักศึกษาได้นำหนังสือของมารีญา
ไปถ่ายเอกสารเพ่ือประกอบการเรียนของตน และถ่ายเอกสารจำหน่ายแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนในราคาย่อมเยา ดังนั้น 
น้ำตาลจะมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ พร้อมอธิบาย (ให้อ้างอิงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ประกอบการ
ตอบ) 

      (เขียนตอบประมาณ 1 - 2 หน้า 5 คะแนน) 
        

____________________________________________________________________ 
  

(ขอให้นักศึกษาทำกิจกรรมด้วยตนเอง ห้ามลอกกัน หากตรวจสอบพบจะไม่พิจารณาให้คะแนน) 



 
 

วันที่ประเมิน ........................................... 
 
 
 
 
คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา        
โดยคำตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนำมาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจำชุดวิชาทุกครั้ง เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โปรดทำเครื่องหมาย  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. หลักสูตรระดบั   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
3. ในภาคการศึกษานี้  ลงทะเบียนชุดวิชานี ้
  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   ไม่ไดร้ับรางวัล   ด้านอื่น (ระบุ) .............................. 
 ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบสำเนา

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

แบบประเมินเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 



 
 

รายช่ือหน่วย 
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจ

ง่าย 
กิจกรรมและแนวตอบ

ท้ายเรื่องชัดเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังเรียน

ถูกต้องชดัเจน 
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. กฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์                
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. การจัดลำดับเนื้อหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
      6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม      
      6.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม      
7. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้      

7.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่
ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

     

7.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

     

7.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

     

7.4 มีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
การประกอบวิชาชีพ 

     

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

     

9. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
      9.1 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
10. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 



 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
10.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทาง
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

     

11. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
  

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

    
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน



 
 

 


