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ค าน า 
 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมุ่งให้ผูเ้รียนและนักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนครบ
วงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมินครบส่วนทั้งการ
ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย   ทั้งน้ีการประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย ซ่ึงให้ผูเ้รียนและนักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามที่ก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้ผูเ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึงของ

เอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาค

การศึกษา และจากการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนและนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่าผูเ้รียน
และนกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจขอให้ผูเ้รียนและนักศึกษาทุกท่านประสบ 
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิาน้ี และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างานสืบไป  
 
 

      คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการเงินธุรกจิและกฎหมายธุรกิจ 
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1. การประเมินผล 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลกัที่
ถาม ความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

 มหาวิทยาลยัไม่บงัคบัให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการ
ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชาน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลาย
ภาคร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ งการประเมินผล
สอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบ
ซ่อมไม่ได ้
 กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวร้อยละ 
100 

 ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใชข้อ้สอบ
ฉบบัเดียวกัน นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการน า
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนน
กิจกรรม แลว้น าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบให้กบันกัศึกษา ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
 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 นกัศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน 
มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศึกษาไดค้ะแนน 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 นกัศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  
มหาวิทยาลยัจะเลือกให้นกัศึกษาได ้76.67 คะแน  
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การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาให้นกัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 
 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหัสประจ าตวันกัศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจงัหวดัให้ครบถว้นดว้ยดินสอ 2B ลงใน
แบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญ
หาย ให้นักศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลยั โดยไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร เพราะเคร่ืองอ่านจะ
ไม่อ่านเอกสารที่มาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ให้นกัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัจริงไปยงัมหาวิทยาลยั และส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแลว้ไว ้1 
ชุด เพื่อเป็นหลกัฐาน  

4. ให้ส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยการเขียนด้วยลายมือเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ถ้าหากนักศึกษาท าโดยวิธีอื่นจะไม่ตรวจให้คะแนน 

5. ให้จดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอย่างท่ีแนบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
ส านกับริการการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี  11120 
    (กิจกรรมประจ าชุดวิชา 30209  การเงินธุรกจิและกฎหมายธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ) 

 
 ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไปมหาวิทยาลยัไวเ้ป็น

หลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ินนกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาดว้ย)  
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั โดย

โทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทต์ิดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7621 หรือ 
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ 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 : icproffice@stou.ac.th  และเวบ็ไซต ์www.stou.ac.th     

                                          
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 

mailto:icproffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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จงตอบค าถาม 3 ขอ้ต่อไปน้ีโดยสังเขป  (20 คะแนน) 

ข้อ 1 บริษทัน ้าหน่ึง จ ากดั กูเ้งินจากธนาคาร 250,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารก าหนด คือ 10% 
ต่อปี ให้ค  านวณหาอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
 1.1 ช าระดอกเบ้ียครั้ งเดียวพร้อมเงินตน้ ณ วนัส้ินปี  
 1.2 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระเงินตน้ครั้ งเดยีวในวนัส้ินปี 
 1.3 ช าระดอกเบ้ียทนัทีท่ีธนาคารส่งมอบเงินกู ้แต่ช าระคนืเงินตน้ในวนัส้ินปี 
 1.4 ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ต้อ้งด ารงเงินฝากขั้นต ่าไวใ้นบญัชีเป็นจ านวน 30% ของวงเงินกู ้และช าระดอกเบ้ีย
พร้อมเงินตน้ในวนัส้ินปี 
 1.5 ธนาคารก าหนดให้ผ่อนช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนโดยคิดดอกเบ้ียจากเงินตน้เต็มจ านวน 
 1.6 ให้ระบุว่า การกูภ้ายใตเ้ง่ือนไขใดจากกรณีขา้งตน้ท่ีผูกู้ต้อ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราสูงสุด 
 
ข้อ 2 บริษทัสุโขทยั จ ากดั มีโครงการลงทุน X และ Y โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  

ภาวะทางเศรษฐกิจ 
โอกาสที่จะเกิด อตัราผลตอบแทนของแต่ละเหตุการณ์ อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั 

X Y X Y X Y 
ดีมาก 0.2 0.3 80% 70% 80% 80% 
ปกติ 0.5 0.6 60% 50% 60% 60% 
ถดถอย 0.3 0.1 -60% -30% 0% 0% 

จงค านวณหา  
 2.1 จงหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ X และ Y 
 2.2 จงหาค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของโครงการ X และ Y ในภาวะเศรษฐกิจปกติ 
 2.3 บริษทัสุโขทยัควรเลือกโครงการใดในการลงทุน และเพราะอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
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ข้อ 3 บริษทัแห่งหน่ึงก าลงัพิจารณาลงทุนในโครงการซ้ือเคร่ืองจกัร 2 โครงการ  ตอ้งใช้เงินทุนเร่ิมแรกเท่ากันคือ 
1,000,000 บาท  โดยบริษทัตอ้งการผลตอบแทน 12% แต่ละโครงการจะให้กระแสเงินสดรับสุทธิดงัน้ี 

รายการ โครงการ ก โครงการ ข 
กระแสเงินสดส่วนเพ่ิมตลอดอายุของโครงการ   
        ส้ินปีท่ี  1 400,000    บาท 300,000    บาท 
        ส้ินปีท่ี  2 400,000    บาท 400,000    บาท 
        ส้ินปีท่ี  3 400,000    บาท 500,000    บาท 

 
 บริษทัควรเลือกลงทุนในโครงการใดมากที่สุด  หากใช้วิธีดงัต่อไปน้ีในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมทั้ง
ให้อธิบายเหตุผลของการเลือกโครงการลงทุนดงักล่าวพร้อมแสดงวิธีค  านวณดว้ย (8 คะแนน) 
 3.1 ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 
 3.2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 3.3 อตัราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
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ภาคผนวก 
 

ปกกจิกรรม 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา  30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

 
ภาคการศึกษาที่  2 / 2563 

 
ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………… 

 

รหัสประจ าตวันกัศกึษา             
 

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์(ถา้มี)…………………………………………………………………………………… 

 
 

ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตัิจากผูป้ระเมินเป็นที่สุด 
 

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

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ขอ้มูลที่ไดจ้ะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกนัคุณภาพการศึกษา ค าตอบ  

ของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบัและน ามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกขอ้  

2. ขอให้นกัศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจ าชุดวิชาทุกครั้ ง เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกบัชุดวิชาที่ศึกษา 

 และเติมขอ้ความในช่องว่างที่เวน้ไว  ้

4. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเน้ือหาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือนกัศึกษา   นาย   นางสาว   นาง ..................................................... รหัส ............................... 
2. ในภาคการศึกษาน้ี  ลงทะเบียนชุดวิชาน้ี 
  เป็นครั้ งท่ี .......   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้ งน้ี รวมทั้งส้ิน ....... ครั้ ง 

3. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้มา ท่านไดร้ับรางวลั/การประกาศเกียรตคิุณยกย่องดา้นใดบา้ง 
3.1   ไม่ไดร้ับรางวลั 
3.2   กรณีที่ไดร้ับรางวลั ท่านไดร้บัรางวลัดา้นใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  ดา้นวชิาการ    ดา้นวชิาชีพ    ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
     ดา้นกีฬา    ดา้นสุขภาพ    ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     ดา้นศิลปวฒันธรรม   ไม่ไดร้ับรางวลั   ดา้นอ่ืน (ระบุ) .............................. 
 ถา้ไดร้ับรางวลั โปรดระบุรายละเอียดของรางวลั/การประกาศเกียรติคณุยกย่องท่ีไดร้ับ พร้อมแนบส าเนา

หลกัฐานช่ือหน่วยงานที่ให้รางวลั .......................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีไดร้ับ ....................................  
4. ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์   ไม่ใช ้   ใชพ้ิมพง์าน   ใชอิ้นเทอร์เน็ต    อ่ืน ๆ (ระบุ ............) 

 
 
 

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหัสชุดวิชา   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
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                  ตอนที่ 2 ความคิดเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

ความหมายของระดับความคิดเห็น      5 = มากที่สุด    4 = มาก 3 = ปานกลาง   2 = น้อย 1  =  น้อยที่สุด 
 

รายช่ือหน่วย 
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 

กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ายเร่ืองชัดเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังเรียน
ถูกต้องชัดเจน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการเงินธุรกิจ                
2. มูลค่าของเงินตามเวลาและการวิเคราะห์งบการเงิน                
3. การจดัการสินทรัพยห์มุนเวียน                
4. การตดัสินใจลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                
5. ตน้ทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน                
6. การจดัหาเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง                
7. การจดัหาเงินทุนระยะยาวและนโยบายเงินปันผล                
8. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักฎหมาย                
9. องคก์รธุรกิจ                
10. กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจ                
11. กฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมการลงทุน การคุม้ครองผูบ้ริโภค การป้องกนัการคา้ที่ไม่เป็นธรรม  
      และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

               

12. กฎหมายลกัษณะบุคคล นิติกรรม สัญญาและหน้ี                
13. กฎหมายเกี่ยวกบัหลกัประกนัสินเช่ือ                
14. กฎหมายเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกิจการ                
15. การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ                

              ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา 
....................................................... ................................................................ ............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................... 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวชิาการเงนิธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.เอกสารการสอนมีเน้ือหาสาระชดัเจน อ่านเขา้ใจไดง่้าย      
2.กิจกรรมทา้ยเร่ืองกระตุน้การคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา      
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลงัเรียนช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา      
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา      
5.การจดัล าดบัเน้ือหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู ้      
6.ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม      
   6.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม      
   6.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม      
   6.3 มีจิตส านึกและมีนโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี ความชัว่ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรม และหาแนว 
         ทางแกไ้ขไดอ้ย่างสร้างสรรค ์

     

7. ผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้      
   7.1 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนดา้นบริหารธุรกิจ ท่ีครอบคลุมทั้งการบัญชี 
          เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

     

   7.2 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตร์ดา้นบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจดั 
         การองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์

     

   7.3 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการบริหารธุรกิจ ในดา้นการวางแผน การปฏิบติัการ การควบคุมและการ 
         ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

     

8. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา      
   8.1 คิดเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณ      
   8.2 สามารถสืบคน้ จ าแนก และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ไดซ่ึ้งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอย่างเหมาะสม      
   8.3 สามารถประยุกต์ความรู้ คิดคน้ทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบดา้น มีทกัษะและ  
         ความกลา้ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวชิาชุดวิชาการเงนิธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (ต่อ) 
รายการ ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
9. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ      
   9.1 สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจทางธุรกิจ 
        ไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดวิชาน้ีโดยภาพรวม      
 

 จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชาน้ี ................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 จุดที่ควรพฒันา....................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

                                                                                                                                                                      ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
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