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ค ำน ำ 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศกึษาเล่าเรยีนครบวงจร ตัง้แต่ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิน้ไปแลว้ โดยจดัระบบการ
ประเมนิครบส่วนทัง้การประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสุดท้าย จึงให้
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถสรุปหรือ
ประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใชก้บักจิกรรมทีก่ าหนดใหท้ า 
  การท ากจิกรรมชุดวชิา 30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพื่อการจดัการ  นักศกึษาอาจ
เลอืกท าหรอืไม่ท ากิจกรรมก็ได ้หากนักศึกษาเลอืกท ากจิกรรม นักศึกษาจะต้องศกึษาแผนกิจกรรมและท า
กจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้หค้รบและส่งกจิกรรมตามก าหนดเวลา 
  คณะกรรมการบรหิารชุดวชิาการบญัชีการเงนิและการบญัชีเพื่อการจดัการขอให้นักศึกษา
ทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิานหรอืการศกึษาวชิาการทางการบญัชใีนระดบัสูงขึน้ไปไดเ้ป็นอย่างดี 
 
 

คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา 
การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพื่อการจดัการ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนกจิกรรมจะพจิารณาจากการตอบทีต่รงประเดน็ค าถามการครอบคลุมประเดน็   
หลกัทีถ่าม ความถูกต้องของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
  มหาวทิยาลยัไม่บงัคบัใหน้ักศกึษาทุกคนต้องท ากจิกรรม  นักศกึษาอาจเลอืกท าหรอืไม่ท ากไ็ด ้
โดยการประเมนิปลายภาคส าหรบัชุดวชิานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
  กรณีท่ี 1 นักศึกษำท ำกิจกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน  
ส่วนแรกจากคะแนนสอบปลายภาคคดิร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะน าไปใช้ทัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่ง
กจิกรรมเพื่อเป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
  กรณีท่ี 2 นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพยีง
อย่างเดยีว 
  ในการประเมนิผลปลายภาค นักศกึษากลุ่มที่ท ากจิกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมนิผล
โดยใชข้อ้สอบฉบบัเดยีวกนั นักศกึษาทีท่ ากจิกรรมมคีะแนนเตม็ 80 คะแนน ส่วนนักศกึษากลุ่มทีไ่ม่ท ากจิกรรม
จะมคีะแนนเตม็ 100 คะแนน   ส าหรบันักศกึษาที่ท ากจิกรรมมหาวทิยาลยัจะพจิารณาใหน้ักศกึษาไดป้ระโยชน์
สูงสุดโดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรยีบเทียบกับการคิดคะแนนสอบ
ปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรม แลว้น าคะแนนส่วนทีม่ากกกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันักศกึษา 
  ตวัอย่างที่ 1 นักศกึษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าขอ้สอบได้ 70 ข้อ (คดิเป็น 70 x 
0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 
เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 
เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 
  ตวัอย่างที่ 2 นักศกึษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าขอ้สอบได้ 92 ข้อ (คดิเป็น 92 x 
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+61.33 
เท่ากบั 74.33 คะแนน กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว นักศึกษาจะได้ 92 x 0.83333 
เท่ากบั 76.67 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาได ้76.67 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินการเรียน 
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***************************** 
 
 
 
ใหน้ักศกึษาด าเนินการดงันี้ 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันักศกึษา รหสัชุดวชิา รหสัจงัหวดัใหค้รบถ้วน 
ดว้ยดนิสอ 2 B ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศกึษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาดในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรอืสูญ
หายใหน้ักศกึษาเขยีนชี้แจงมาพรอ้มกบักจิกรรมทีส่่งไปยงัมหาวทิยาลยัโดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพราะ
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่าจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

3. ใหน้ักศกึษาสง่กจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจรงิไปยงัมหาวทิยาลยัและท าส าเนากจิกรรมทีท่ าเสรจ็แลว้ 1
ชุด  
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. ให้ ส่ ง กิ จ ก ร รมป ระจ าชุ ด วิช า  30208 ก ารบัญ ชี ก า ร เงิน แ ล ะก ารบัญ ชี เพื่ อ ก าร จัด ก าร                               
ภำยในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2564   โดยการเขยีนด้วยลายมอืเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้  หากนักศึกษาท า
โดยวธิอีื่นจะไม่ตรวจใหค้ะแนน   

5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
6. ส่งกจิกรรมทีท่ าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้พรอ้มแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านักบรกิารการศกึษา

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชหรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนโดยจ่าหน้าซองดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในกรณีทีส่่งทางไปรษณียใ์ห้เกบ็สลปิหรอืต้นขัว้การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมทีส่่งไปมหาวทิยาลยั
ไวเ้ป็นหลกัฐานในการส่งกจิกรรมทุกชิน้ นักศกึษาจะต้องจดัท าหน้าปกกจิกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่่ง
มาดว้ย)  

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบรกิารการศึกษาได้รบักิจกรรมทีน่ักศึกษา  ส่งไปแล้วหรอืยงั
โดย 
โทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการ ศึกษา หมายเลข                
0-2504-7621 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0 -25047788 และหมายเลขโทรสาร              
0-2503-3547   E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.t 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบญัชีเพื่อการจัดการ 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ) 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 
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กิจกรรมประจำชุดวิชา 30208 
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ  ภาค 1/64 

ข้อ 1.  ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 คือใคร 
ข้อ 2.  งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี มีสว่นประกอบกีส่่วน อะไรบ้าง  
ข้อ 3.  วงจรบัญชีประกอบด้วยอะไรบ้าง  
ข้อ 4.  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25X1 ร้านวันทิพย์ จ่ายค่าเช่าร้าน สำหรับระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป 
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยในวันทีจ่่ายเงินพนักงานบญัชีได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ดังนั้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
31 ธันวาคม 25X1 ร้านวันทิพย์จะต้องบันทึกรายการปรบัปรุงบญัชีอย่างไร    

ข้อ 5. บริษัทหรรษา จำกัด (มหาชน) มีสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นปี 50,000 บาท และ ณ วันปลายปี 70,000 บาท ต้นทนุขาย
สำหรับปีเท่ากับ 2,000,000 บาท ถ้าเจ้าหนีก้ารค้ามียอดเพิม่ขึ้นระหว่างปี 100,000 บาท และลูกหนี้การค้าลดลงระหว่างปี 
150,000 บาท 
ให้ทำ : แสดงการคำนวนเงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้าระหว่างปี  
ข้อ 6. บริษัทพรรณราย จำกัด มีกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี (ที่คำนวณตามกฎหมายภาษีอากร) ดังนี ้

ปี      กำไร (ขาดทุน) ทางภาษ ี 
2557                                              10  ล้านบาท    
2558          (8)  ล้านบาท 
2559                                              3    ล้านบาท 
2560                                              2    ล้านบาท 
2561                                             (1)   ล้านบาท 
2562                                              1    ล้านบาท 
2563                                              1  ล้านบาท 

  ให้ทำ: แสดงการคำนวณผลขาดทุนปีกอ่นที่บริษัทพรรณราย จำกัด จะสามารถนำมาหกัออกจากกำไรปี 2564 ได้  
ข้อ 7. บริษัทภรณ์นภา จำกัด ขายสินค้า 1 ชนิดคือ สินค้า A โดยมีข้อมูลดงันี ้

รายการ สินค้า A 
ราคาขายต่อหน่วย (บาท) 90 
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท) 54 
ต้นทุนคงที่ต่อเดอืนรวม (บาท) 180,000 
 
 
 

3. เนื้อหากิจกรรม 



6 

 

 
ให้ทำ: แสดงการคำนวณหาจุดคุ้มทุนเป็นจำนวนหน่วย และเป็นจำนวนเงินยอดขายต่อเดอืน 
ข้อ 8. บริษัทพรมิพิชา จำกัด มีข้อมลูเกี่ยวกบัการผลิตสินค้าในเดือนมกราคม 25X2 ดังนี ้
วัตถุทางตรงใช้ไป 80,000 บาท 
วัตถุทางอ้อมใช้ไป 4,000 บาท 
ค่าแรงทางตรง 100,000 บาท 
ค่าแรงทางออ้ม 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 มสีินทรัพย์หมุนเวียน 100,000 บาท สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 400,000 บาท 
และหนีส้ินรวม 95,000 บาท  
         ให้ทำ : แสดงการคำนวณอัตรากำไรข้ันต้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
ข้อ 10. บริษัทไทยยืนยง จำกัด ตอ้งการใช้กลอ่งบรรจุภัณฑ ์จำนวน 20,000 กล่องต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ สามารถทีจ่ะผลติ
กล่องบรรจุภัณฑ์เองได้ด้วยต้นทุนกล่องละ 12 บาท โดยมีตน้ทุนประกอบด้วย ต้นทุนผันแปรบวกด้วยต้นทุนคงทีท่างตรง
รวมกันเท่ากับ 9 บาท และมีต้นทุนคงที่ที่ได้รบัจัดสรรมาจากส่วนกลางอีก 3 บาท  ในขณะเดียวกันมีผูผ้ลิตกล่องบรรจภัุณฑ์
มาเสนอขายกล่องในราคากล่องละ 10 บาท  
ให้ทำ : บริษัทไทยยืนยง จำกัด ควรตัดสินใจผลิตเองหรอืซื้อ แสดงการคำนวณประกอบการตัดสินใจด้วย 
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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 30208 
กำรบญัชีกำรเงินและกำรบญัชีเพื่อกำรจดักำร 

 
 

ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2563 
 

สำขำวิชำวิทยำกำรจดักำร 
 

 
 ชื่อนักศกึษา........................................................................................................... 
  

รหสัประจ าตวันักศกึษา            
 
 ทีอ่ยู่........................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................... 
 โทรศพัท์ (ถ้าม)ี ..................................................................................................... 
 
 ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัจิากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 

 
           ลงชื่อ.......................................................... 
      (..........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ปกกิจกรรม 
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วนัทีป่ระเมนิ ........................................... 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมนิฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิเอกสารการสอนชุดวชิาของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงเอกสารการสอนชดุวชิาและการประกนัคุณภาพการศกึษา ค าตอบ 

ของท่านจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและน ามาสรุปในภาพรวม จงึขอใหท้่านตอบใหค้รบทุกขอ้ 

2. ขอใหน้ักศกึษาส่งแบบประเมนิมาพรอ้มกจิกรรมประจ าชดุวชิาทุกครัง้ เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา 

3. โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของท่านเกี่ยวกบัชุดวชิาทีศ่กึษา 

 และเตมิขอ้ความในช่องว่างทีเ่วน้ไว ้

4. แบบประเมนิแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเน้ือหาชดุวชิา 

ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูจ้ากการศกึษาชดุวชิาน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1. ชื่อนักศกึษา   นาย   นางสาว   นาง ..................................................... รหสั ............................... 
2. หลกัสูตรระดบั   ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท    ปรญิญาเอก 
3. ในภาคการศกึษานี้  ลงทะเบยีนชุดวชิานี้ 
  เป็นครัง้ที ่...............   ลงทะเบยีนทัง้สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้นี้ รวมทัง้สิน้ ............. ครัง้ (กรณีปรญิญา
ตร)ี 

4. ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นต้นมา ท่านไดร้บัรางวลั/การประกาศเกยีรตคิุณยกย่องดา้นใดบา้ง 
4.1   ไม่ไดร้บัรางวลั 
4.2   กรณีทีไ่ดร้บัรางวลั ท่านไดร้บัรางวลัดา้นใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  ดา้นวชิาการ    ดา้นวชิาชพี    ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
     ดา้นกฬีา    ดา้นสุขภาพ    ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
     ดา้นศลิปวฒันธรรม   ไม่ไดร้บัรางวลั   ดา้นอื่น (ระบุ) .............................. 
 ถ้าไดร้บัรางวลั โปรดระบุรายละเอยีดของรางวลั/การประกาศเกยีรตคิุณยกย่องทีไ่ดร้บั พรอ้มแนบส าเนา

หลกัฐาน 
 ชื่อหน่วยงานทีใ่หร้างวลั ...................................................... วนั/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้บั ....................................  
5. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์  ไมใ่ช ้     ใชพ้มิพง์าน    ใชอ้นิเทอรเ์น็ต    อื่น ๆ (ระบุ ......) 

 

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหัสชุดวิชา 30208   ช่ือชดุวิชา การบญัชีการเงินและการบญัชีพื่อการจดัการ 
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ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาชุดวชิา 30208  การบญัชกีารเงนิและการบญัชพีื่อการจดัการ 
ควำมหมำยของระดบัควำมคิดเหน็     1  =  น้อยท่ีสดุ  2 = น้อย  3 = ปำนกลำง  4 = มำก  5 = มำกท่ีสุด 

 

รำยชื่อหน่วย 

เน้ือหำชดัเจนเข้ำใจ
ง่ำย 

กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ำยเรื่องชดัเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน
ถกูต้องชดัเจน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.แนวความคดิเบื้องต้นทางการบญัชี                
2.รายงานทางการเงนิ                
3.กระบวนการทางการบญัช ี1                
4.กระบวนการทางการบญัช ี2                
5.งบกระแสเงนิสด                
6.การบญัชภีาษีอากรส าหรบัธุรกจิ                
7.การบญัชตี้นทุน                
8.ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการบญัชเีพื่อการจดัการ                
9.การวเิคราะห์ต้นทุน ปรมิาณ ก าไร                
10.การงบประมาณ                
11.การวเิคราะห์งบการเงนิ                
12.การใชข้อ้มูลทางการบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ                
13.การประเมนิผลการปฏบิตังิาน                
14.ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                
15.การควบคุมภายใน                
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เพื่อการปรบัปรุงชุดวชิา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
..... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
..... 
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..................................................................................................................................................................................................................................................................
......... 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูจ้ากการศกึษาชุดวชิานี้ 

รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1.เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชดัเจน อ่านเขา้ใจไดง้่าย      
2.กจิกรรมทา้ยเรื่องกระตุ้นการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา      
3.แบบประเมนิผลตนเองก่อน – หลงัเรยีนช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหา      
4.วธิศีกึษาของชุดวชิาช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาวชิาทีศ่กึษา      
5.การจดัล าดบัเนื้อหาวชิาเอื้อต่อการเรยีนรู้      
6.ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม      

6.1 มคีวามซื่อสตัย์สุจรติรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
6.2 มวีนิัยตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององค์กรและสงัคม 
6.3 มคีวามตระหนักในความส าคญัของบทบาทหน้าทีต่ามจรรยาบรรณวชิาชพี 

     

7.ผลการเรยีนรูด้า้นความรู้      
   7.1 มคีวามรูแ้ละความเข้าใจพืน้ฐานทีจ่ าเป็นดา้นบญัชีเพื่อใชใ้นการบรหิารธุรกจิ 
   7.2 สามารถบูรณาการความรูท้ีศ่ึกษากบัความรูใ้นศาสตร์อื่น  และน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ  และการประกอบวชิาชพี  

     

8.ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
   8.1  คดิเป็นระบบมเีหตุผลและมวีจิารณญาณ 

     

   8.2  มทีกัษะในการสบืคน้สารสนเทศและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชแ้ก้ปัญหาและตัดสนิใจ 
   8.3 สามารถประยุกต์ความรูสู้่การปฏบิตัสิอดคล้องกับสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

9.ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ      
    9.1  มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง      
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10.ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข   การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ      
   10.1  สามารถประยุกต์ใชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถติแิละการวเิคราะห์เชงิปรมิาณมาตดัสนิใจทางธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม 
   10.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธบิาย หรอืและสรา้งความเขา้ใจอย่างถูกต้องทัง้ในรูปการเขยีนรายงาน และการน าเสนอดว้ยวาจา 

     

11.ความพงึพอใจทีม่ตี่อชุดวชิานี้โดยภาพรวม      
  

จุดเด่นของการเรยีนการสอนชุดวชิานี้ 
.................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
....... 
 จุดทีค่วรพฒันา 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......... 

                                                                                                                                        ขอขอบคณุท่ีให้ควำมร่วมมือตอบแบบประเมิน
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