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กิ จกรรมประจำชุดวิชำ 30208
กำรบัญชีกำรเงิ นและกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

สำขำวิ ชำวิ ทยำกำรจัดกำร
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คำนำ
เนื่ องด้วยมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นั กศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิน้ ไปแล้ว โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วนทัง้ การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมิน กิจ กรรม เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของการวัด ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสุ ดท้าย จึง ให้
นั กศึกษาท ากิจ กรรมภาคปฏิ บัติตามที่กาหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั กศึกษาสามารถสรุ ปหรือ
ประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมทีก่ าหนดให้ทา
การทากิจกรรมชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ นักศึกษาอาจ
เลือกทาหรือไม่ทากิจกรรมก็ได้ หากนักศึกษาเลือกทากิจกรรม นักศึกษาจะต้องศึกษาแผนกิจกรรมและทา
กิจกรรมทีก่ าหนดไว้ให้ครบและส่งกิจกรรมตามกาหนดเวลา
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการขอให้นักศึกษา
ทุ กท่ านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุ ดวิช านี้ และสามารถน าความรู้ไ ปใช้ใ ห้เป็ น ประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั งิ านหรือการศึกษาวิชาการทางการบัญชีในระดับสูงขึน้ ไปได้เป็ นอย่างดี

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
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1. การประเมินการเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบทีต่ รงประเด็นคาถามการครอบคลุมประเด็น
หลักทีถ่ าม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยไม่บงั คับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 นักศึกษำทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะน าไปใช้ท ัง้ การประเมิน ผลสอบไล่และสอบซ่ อม นั กศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณี ที่ 2 นักศึกษำไม่ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มทีไ่ ม่ทากิจกรรม
จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์
สูงสุดโดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนทีม่ ากกกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 x
0.66666 เท่ ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 x
0.66666 เท่ ากับ 61.33 คะแนน) นั ก ศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา

ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วน
ด้วยดินสอ 2 B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้ ) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาดในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือสูญ
หายให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมทีส่ ่งไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะ
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่ าจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและทาสาเนากิจกรรมทีท่ าเสร็จแล้ว 1
ชุด
ไว้เป็ นหลักฐาน
4. ให้ ส่ ง กิ จ ก ร รม ป ระ จ าชุ ด วิ ช า 30208 ก าร บั ญ ชี ก ารเงิ น แ ล ะก าร บั ญ ชี เพื่ อ ก าร จั ด ก าร
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2564 โดยการเขียนด้วยลายมือเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากนักศึกษาทา
โดยวิธอี ่นื จะไม่ตรวจให้คะแนน
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
6. ส่งกิจกรรมทีท่ าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์ บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)

ในกรณีทสี่ ่งทางไปรษณียใ์ ห้เก็บสลิปหรือต้นขัว้ การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมทีส่ ่งไปมหาวิทยาลัย
ไว้เป็ นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิน้ นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่ ่ง
มาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ ักศึกษา ส่งไปแล้วหรือยัง
โดย
โทรศัพ ท์ ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือ โทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ ส านั ก บริก ารการ ศึ ก ษา หมายเลข
0-2504-7621 หรือ โทรศัพ ท์ ติด ต่ อ ศู น ย์ส ารสนเทศ หมายเลข 0-25047788 และหมายเลขโทรสาร
0-2503-3547 E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.t
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3. เนื้อหากิจกรรม

กิจกรรมประจำชุดวิชา 30208
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ภาค 1/64
ข้อ 1. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือใคร
ข้อ 2. งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี มีสว่ นประกอบกีส่ ่วน อะไรบ้าง
ข้อ 3. วงจรบัญชีประกอบด้วยอะไรบ้าง
ข้อ 4. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25X1 ร้านวันทิพย์ จ่ายค่าเช่าร้าน สำหรับระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยในวันทีจ่ ่ายเงินพนักงานบัญชีได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ดังนั้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี
31 ธันวาคม 25X1 ร้านวันทิพย์จะต้องบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอย่างไร
ข้อ 5. บริษัทหรรษา จำกัด (มหาชน) มีสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี 50,000 บาท และ ณ วันปลายปี 70,000 บาท ต้นทุนขาย
สำหรับปีเท่ากับ 2,000,000 บาท ถ้าเจ้าหนีก้ ารค้ามียอดเพิม่ ขึ้นระหว่างปี 100,000 บาท และลูกหนี้การค้าลดลงระหว่างปี
150,000 บาท
ให้ทำ : แสดงการคำนวนเงินสดจ่ายค่าซือ้ สินค้าระหว่างปี
ข้อ 6. บริษัทพรรณราย จำกัด มีกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี (ที่คำนวณตามกฎหมายภาษีอากร) ดังนี้
ปี
กำไร (ขาดทุน) ทางภาษี
2557
10 ล้านบาท
2558
(8) ล้านบาท
2559
3 ล้านบาท
2560
2 ล้านบาท
2561
(1) ล้านบาท
2562
1 ล้านบาท
2563
1 ล้านบาท
ให้ทำ: แสดงการคำนวณผลขาดทุนปีกอ่ นที่บริษัทพรรณราย จำกัด จะสามารถนำมาหักออกจากกำไรปี 2564 ได้
ข้อ 7. บริษัทภรณ์นภา จำกัด ขายสินค้า 1 ชนิดคือ สินค้า A โดยมีข้อมูลดังนี้
รายการ
สินค้า A
ราคาขายต่อหน่วย (บาท)
90
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)
54
ต้นทุนคงที่ต่อเดือนรวม (บาท)
180,000
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ให้ทำ: แสดงการคำนวณหาจุดคุ้มทุนเป็นจำนวนหน่วย และเป็นจำนวนเงินยอดขายต่อเดือน
ข้อ 8. บริษัทพริมพิชา จำกัด มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในเดือนมกราคม 25X2 ดังนี้
วัตถุทางตรงใช้ไป
80,000 บาท
วัตถุทางอ้อมใช้ไป
4,000 บาท
ค่าแรงทางตรง
100,000 บาท
ค่าแรงทางอ้อม
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
50% ของค่าแรงทางตรง
งานระหว่างทำยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2
5,000 บาท
งานระหว่างทำปลายงวดยกไปเดือนหน้า
7,000 บาท
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2
40,000 บาท
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 25X2
25,000 บาท
ให้ทำ : แสดงการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าในเดือนมกราคม 25X2
ข้อ 9. บริษัทไทยช่วยไทย จำกัด มียอดขาย 500,000 บาท ต้นทุนขาย 280,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 100,000
บาท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 100,000 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 400,000 บาท
และหนีส้ ินรวม 95,000 บาท
ให้ทำ : แสดงการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ข้อ 10. บริษัทไทยยืนยง จำกัด ต้องการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20,000 กล่องต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ สามารถทีจ่ ะผลิต
กล่องบรรจุภัณฑ์เองได้ด้วยต้นทุนกล่องละ 12 บาท โดยมีตน้ ทุนประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรบวกด้วยต้นทุนคงทีท่ างตรง
รวมกันเท่ากับ 9 บาท และมีต้นทุนคงที่ที่ได้รบั จัดสรรมาจากส่วนกลางอีก 3 บาท ในขณะเดียวกันมีผผู้ ลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
มาเสนอขายกล่องในราคากล่องละ 10 บาท
ให้ทำ : บริษัทไทยยืนยง จำกัด ควรตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ แสดงการคำนวณประกอบการตัดสินใจด้วย
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4. ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจำชุดวิชำ 30208
กำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร

ภำคกำรศึกษำที่ 2/2563
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร

ชื่อนักศึกษา...........................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู่........................................................................................................................
...............................................................................................................................
โทรศัพท์ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั จิ ากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด

ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
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-1วันทีป่ ระเมิน ...........................................
แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา 30208 ชื่อชุดวิชา การบัญชีการเงินและการบัญชีพื่อการจัดการ
คาชี้แจง
1.

2.
3.
4.

แบบประเมินฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา คาตอบ
ของท่านจะเก็บไว้เป็ นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาทุกครัง้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาทีศ่ กึ ษา
และเติมข้อความในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้
แบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูจ้ ากการศึกษาชุดวิชานี้

ตอนที่ 1
ข้อมูลทั ่วไป
1. ชื่อนักศึกษา  นาย  นางสาว  นาง ..................................................... รหัส ...............................
2. หลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็ นครัง้ ที่ ...............  ลงทะเบียนทัง้ สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ ............. ครัง้ (กรณีปริญญา
ตรี)
4. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ปี น้ี เป็ นต้นมา ท่านได้รบั รางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
4.1  ไม่ได้รบั รางวัล
4.2  กรณีทไี่ ด้รบั รางวัล ท่านได้รบั รางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ด้านวิชาการ
 ด้านวิชาชีพ
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด้านกีฬา
 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิง่ แวดล้อม
 ด้านศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รบั รางวัล
 ด้านอื่น (ระบุ) ..............................
ถ้าได้รบั รางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องทีไ่ ด้รบั พร้อมแนบสาเนา
หลักฐาน
ชื่อหน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั ....................................
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พมิ พ์งาน  ใช้อนิ เทอร์เน็ต  อื่น ๆ (ระบุ ......)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีพ่อื การจัดการ
ควำมหมำยของระดับควำมคิดเห็น 1 = น้ อยที่สดุ
2 = น้ อย
3 = ปำนกลำง

รำยชื่อหน่ วย

เนื้ อหำชัดเจนเข้ำใจ
ง่ำย
5

3

2

5 = มำกที่สุด

กิ จกรรมและแนวตอบ
ท้ำยเรื่องชัดเจน
1

5

4

3

2

1

แบบประเมิ นตนเอง
ก่อนและหลังเรียน
ถูกต้องชัดเจน
5 4 3 2 1

-2-

1.แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี
2.รายงานทางการเงิน
3.กระบวนการทางการบัญชี 1
4.กระบวนการทางการบัญชี 2
5.งบกระแสเงินสด
6.การบัญชีภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
7.การบัญชีต้นทุน
8.ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
9.การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร
10.การงบประมาณ
11.การวิเคราะห์งบการเงิน
12.การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
13.การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
14.ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
15.การควบคุมภายใน

4

4 = มำก

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.....
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.....

..................................................................................................................................................................................................................................................................
.........

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูจ้ ากการศึกษาชุดวิชานี้
รายการ

1

-3-

1.เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4.วิธศี กึ ษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาทีศ่ กึ ษา
5.การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6.ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
6.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6.2 มีวนิ ัยตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
6.3 มีความตระหนักในความสาคัญของบทบาทหน้าทีต่ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
7.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นด้านบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ
7.2 สามารถบูรณาการความรูท้ ศี่ ึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื และนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และการประกอบวิชาชีพ
8.ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
8.1 คิดเป็ นระบบมีเหตุผลและมีวจิ ารณญาณ
8.2 มีทกั ษะในการสืบค้นสารสนเทศและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจ
8.3 สามารถประยุกต์ความรูส้ ู่การปฏิบตั สิ อดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
9.ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
9.1 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
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10.ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
10.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย หรือและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องทัง้ ในรูปการเขียนรายงาน และการนาเสนอด้วยวาจา
11.ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
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จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......
จุดทีค่ วรพัฒนา
.......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.........
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิ น
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