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ปมก.002

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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คานา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนครบ
วงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบส่ วนทั้งการ
ประเมิน ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย ทั้งนี้ก ารประเมิน กิจ กรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุดท้าย ซึ่งให้ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ
เอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ ภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า ผูเ้ รี ยน
และนักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุด วิชาการเงิน ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ขอให้ผูเ้ รี ยนและนัก ศึกษาทุกท่านประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู ้ไปเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางานสืบไป

คณะกรรมการบริ หารชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
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1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่
ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บงั คับให้นักศึก ษาทุก คนต้องทากิจกรรม นักศึก ษาอาจเลือกทาหรื อไม่ทาก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาคร้อยละ 80 และส่ วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ท้ งั การประเมิน ผล
สอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบ
ซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวร้อยละ
100
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบ
ฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่ วนนักศึกษากลุ่ มที่ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุ ดโดยการนา
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นัก ศึก ษาได้ค ะแนนกิจ กรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิด เป็ น 70 × 0.66666
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึก ษาจะได้ค ะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นัก ศึก ษาได้ค ะแนนกิจ กรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิด เป็ น 92 × 0.66666
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึก ษาจะได้ค ะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33
คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน
มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรื อสู ญ
หาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่ตอ้ งถ่ายเอกสาร เพราะเครื่ องอ่านจะ
ไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริ งไปยังมหาวิทยาลัย และสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็ จแล้วไว้ 1
ชุด เพื่อเป็ นหลักฐาน
4. ให้ ส่งกิจ กรรมประจ าชุด วิชา ภายในวัน ที่ 31 ตุล าคม 2564 โดยการเขีย นด้ วยลายมื อ เพียงอย่ างเดีย ว
เท่านั้น ถ้าหากนักศึกษาทาโดยวิธีอื่นจะไม่ตรวจให้คะแนน
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่ งกิจ กรรมที่ ท าเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ว พร้อ มแบบกรอกคะแนนด้ว ยตนเอง ณ สานัก บริ ก ารการศึก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรื อส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณียใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็ น
หลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้นนักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึก ษาสามารถตรวจสอบว่าสานัก บริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่ งไปแล้วหรื อยัง โดย
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรื อ
โทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ ศู น ย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร
0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่ โมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193
E-mail : icproffice@stou.ac.th และเว็บไซต์ www.stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
จงตอบคาถาม 3 ข้อต่อไปนี้โดยสังเขป (20 คะแนน)
ข้อ 1 บริษทั น้ าหนึ่ง จากัด กูเ้ งินจากธนาคาร 250,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนด คือ 10%
ต่อปี ให้คานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งในแต่ละกรณี ดังนี้
1.1 ชาระดอกเบี้ยครั้งเดียวพร้อมเงินต้น ณ วันสิ้นปี
1.2 ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน และชาระเงินต้นครั้งเดียวในวันสิ้นปี
1.3 ชาระดอกเบี้ยทันทีที่ธนาคารส่งมอบเงินกู้ แต่ชาระคืนเงินต้นในวันสิ้นปี
1.4 ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ตู้ อ้ งดารงเงินฝากขั้นต่าไว้ในบัญชีเป็ นจานวน 30% ของวงเงินกู้ และชาระดอกเบี้ย
พร้อมเงินต้นในวันสิ้นปี
1.5 ธนาคารกาหนดให้ผ่อนชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นเต็มจานวน
1.6 ให้ระบุว่า การกูภ้ ายใต้เงื่อนไขใดจากกรณีขา้ งต้นที่ผกู ้ ตู้ อ้ งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ข้อ 2 บริ ษทั สุโขทัย จากัด มีโครงการลงทุน X และ Y โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาวะทางเศรษฐกิจ
ดีมาก
ปกติ
ถดถอย

โอกาสที่จะเกิด อัตราผลตอบแทนของแต่ละเหตุการณ์
X
Y
X
Y
0.2
0.3
80%
70%
0.5
0.6
60%
50%
0.3
0.1
-60%
-30%

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
X
Y
80%
80%
60%
60%
0%
0%

จงคานวณหา
2.1 จงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ X และ Y
2.2 จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของโครงการ X และ Y ในภาวะเศรษฐกิจปกติ
2.3 บริ ษทั สุโขทัยควรเลือกโครงการใดในการลงทุน และเพราะอะไร
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ข้อ 3 บริ ษทั แห่งหนึ่งกาลังพิจารณาลงทุน ในโครงการซื้อเครื่ องจักร 2 โครงการ ต้องใช้เงินทุนเริ่ มแรกเท่ากัน คือ
1,000,000 บาท โดยบริ ษทั ต้องการผลตอบแทน 12% แต่ละโครงการจะให้กระแสเงินสดรับสุทธิดงั นี้
รายการ
กระแสเงินสดส่วนเพิ่มตลอดอายุของโครงการ
สิ้นปี ที่ 1
สิ้นปี ที่ 2
สิ้นปี ที่ 3

โครงการ ก

โครงการ ข

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท

บริ ษทั ควรเลือกลงทุนในโครงการใดมากที่สุด หากใช้วิธีดงั ต่อไปนี้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมทั้ง
ให้อธิบายเหตุผลของการเลือกโครงการลงทุนดังกล่าวพร้อมแสดงวิธีคานวณด้วย (8 คะแนน)
3.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
3.2 มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV)
3.3 อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
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ภาคผนวก
ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563
ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………

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

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)
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วันทีป่ ระเมิน ...........................................
แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
คาชี้แจง
1.

2.
3.
4.

แบบประเมินฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา คาตอบ
ของท่านจะเก็บไว้เป็ นความลับและนามาสรุ ปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
ขอให้นกั ศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาทุกครั้ง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริ งหรื อความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
แบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการศึกษาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อนักศึกษา  นาย  นางสาว  นาง ..................................................... รหัส ...............................
2. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็ นครั้งที่ .......  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ....... ครั้ง
3. ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้นมา ท่านได้รับรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
3.1  ไม่ได้รับรางวัล
3.2  กรณีที่ได้รับรางวัล ท่านได้รบั รางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ด้านวิชาการ
 ด้านวิชาชีพ
 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
 ด้านกีฬา
 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รับรางวัล
 ด้านอื่น (ระบุ) ..............................
ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบสาเนา
หลักฐานชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล .......................................... วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ ....................................
4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่น ๆ (ระบุ ............)
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ความหมายของระดับความคิดเห็น

5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้ อย

1 = น้ อยที่สุด
กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ ายเรื่ องชัดเจน

เนื้อหาชัดเจนเข้ าใจง่ าย

รายชื่ อหน่ วย
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังเรียน
ถูกต้ องชัดเจน
5 4 3 2 1

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
.................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................
....................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...........................................................
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1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
2. มูลค่าของเงินตามเวลาและการวิเคราะห์งบการเงิน
3. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
4. การตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
5. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน
6. การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง
7. การจัดหาเงินทุนระยะยาวและนโยบายเงินปันผล
8. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
9. องค์กรธุรกิจ
10. กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจ
11. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การป้องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา
12. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญาและหนี้
13. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสิ นเชื่อ
14. กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการ
15. การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
รายการ

1

10

1.เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2.กิจกรรมท้ายเรื่ องกระตุน้ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรี ยนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5.การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6.ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
6.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม
6.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.3 มีจิตสานึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชัว่ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริ ยธรรม และหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
7. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
7.1 มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนด้านบริ หารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
7.2 มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ดา้ นบริ หารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดาเนินงาน รวมทั้งการจัด
การองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
7.3 มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การปฏิบตั ิการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุ งแผนงาน
8. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา
8.1 คิดเป็ นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ
8.2 สามารถสื บค้น จาแนก และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ซ่ ึงสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
8.3 สามารถประยุกต์ความรู ้ คิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีทกั ษะและ
ความกล้าในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (ต่อ)
รายการ

ระดับความคิดเห็น
5
4

3

2

1

9. ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสม
10. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบประเมิน
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จุดเด่นของการเรี ยนการสอนชุดวิชานี้ ...................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา.......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

