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ค ำน ำ 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา 

เล่าเรียนแบบครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน   และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบ 

การประเมินครบทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  การประเมินระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงก าหนดให้นักศึกษา 

ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน

4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  

และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ

ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพสืบไป 

 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

  11 มกราคม 2565 
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เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง
ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

นักศึกษาที่เลือกแผนการสอน ก2 และ ก3 ไม่ต้องท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา และมหาวิทยาลัย 
ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการประเมินผลปลายภาค
ส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาค คิดร้อยละ 80 และส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาท่ีมิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนในการ
สอบซ่อมไม่ได้ 

กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 

ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษาทั้งกลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะได้รับการประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท า
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 60 ข้อ (คิดเป็น 
105

60 x 80 = 

45.71 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  = 18 + 45.71 = 63.71 คะแนน 

กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
105

60 x 100 = 57.14 คะแนน  

มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 63.71 คะแนน นั่นคือ สอบผ่าน 

ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 12 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 
105

70 x 80 = 

53.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค = 12 + 53.33 = 65.33 คะแนน 

กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
105

70  x 100 = 66.67 คะแนน 

มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 66.67 คะแนน นั่นคือ สอบผ่าน 

หมายเหตุ   ชุดวิชานี้ออกข้อสอบไล่  หน่วยละ 7 ข้อ  จึงมีข้อสอบทั้งหมด 7 x 15 = 105 ข้อ 
ออกข้อสอบซ่อม  หน่วยละ 6 ข้อ  จึงมีข้อสอบทั้งหมด 6 x 15 =  90 ข้อ 

1. การประเมินผล
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หรือส่งผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้

5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย

โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  หมายเลข  0-2-504-7621   
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788 โทรศัพท์มือถือ 08-4360-4465, 08-4439-9478, 
08-4360-5612 และ 08-4360-4957  หรือ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงิน 
และการบัญชีเพ่ือการจัดการ 96410 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1.      ใหนักศึกษาสงกิจกรรมประจําชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสําเนากิจกรรมที่ทําเสร็จแลว

เก็บไวเปนหลักฐาน 1ชุด

2. การสงกิจกรรมประจําชุดวิชาภายใน  วันที่ 30 เมษายน 2565

3. ใหจัดทําหนาปกรายงานใหมีขอความตามตัวอยางที่แนบมา

4. สงกิจกรรมที่ทําเสร็จเรียบรอยแลวดวยตนเอง ณ  สํานักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  โดยจาหนาซองดังนี้

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ปกรำยงำน 
 

กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 96410 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบัญชีการเงินและการบญัชีเพื่อการจดัการ 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคปลาย  ปกีารศึกษา 2564 

 
  ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………..…………… 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู่ …………………………………………………………….…………………..……….…………..  

……………………………………………………………………………...…………….……….. 

 

 โทรศัพท์  (ถ้ามี) ……………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 

จากผู้ประเมินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
      ลงชื่อ……………………………………………. 
            (……………………………………………) 
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ค าชี้แจง ให้นักศึกษาท ากิจกรรมทุกข้อ โดยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตนเองใหอ่้านง่าย 
  กิจกรรมมีทั้งหมด  5 ข้อ  ข้อละ 4 คะแนน  รวมเป็น 20 คะแนน 
 

กิจกรรมที่ 1  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 10) 
 

ให้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ท าการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิ่ง 
โดยระบุสูตรค านวณลงในช่องเซลล์ต่างๆ ที่อยู่ในคอลัมน์ G, H, I  
 

 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 11) 
 
 
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ค านวณสมการค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย 

โดยป้อนสูตรค านวณลงในเซลล์ C16 และ C17 และระบผุลลัพธ์ที่ค านวณได้ลงในเซลล์ D16 และ D17 
 

 
 

สรุป  สมการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  คือ 

Y  =  ……………………… + ………………….. X 
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กิจกรรมที่ 3  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 12) 
 
 
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ท าการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรม 

โดยป้อนสูตรค านวณลงในช่องเซลล์ที่ระบุเครื่องหมาย = ไว้ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 4  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 13) 
 

ใช้โปรแกรม Microsoft Excel น าเข้าข้อมูลลงในเซลล์ตามที่ระบุให้ต่อไปนี้ 
และป้อนสูตรค านวณลงในช่องเซลล์ที่ระบุเครื่องหมาย = ไว้ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 5  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 14) 
 
จงประเมินค่าโครงการลงทุนโดยวิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  
และระบุสูตรค านวณลงในเซลล์ต่างๆ ในคอลัมน์ D และ E ให้สมบูรณ์ 

 

 
 
หากใช้วิธีการค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek) จงเติมต าแหน่งเซลล์ลงในช่อง Set cell: และ By changing cell: 
 

 
 

ส่วนนี้ส าหรับผู้ตรวจกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 รวม 

คะแนน       

 




