
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

๑.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 

 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัตทิพีงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสงัคม 

-  มีการสอดแทรกเรือง คุณค่า ทศันคติ จริยธรรมแห่ง

วิชาชีพ ใหรู้้ถึงผลกระทบทีมีต่อวิชาชีพบญัชีใน

ประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชา

ทุกวิชาในกลุ่มวชิาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิม

นิเทศ 

-  ใหท้าํกิจกรรม/โครงการ ทีเกียวกบัการสร้างเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

-  มีกติกาทีจะสร้างวินยัในตนเอง และความ

รับผดิชอบ และเฝ้าสงัเกต โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัตทิีพงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

๒.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี ทกัษะ

ทางวิชาชีพ และศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง 

-  ใหน้กัศึกษาเรียนวิชาทีตอ้งใชค้วามรู้ในศาสตร์ต่างๆ 

เพือใชใ้นการแกไ้ขปัญหา หรือการแสดงความเห็นฯ 

-  จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการวิชาการและ

กิจกรรมนกัศึกษา ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัปีของ

นกัศึกษา 

 

๓.  มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บูรณา

การความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบญัชีอยา่ง

เป็นระบบ 

-  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ เสริมกบัการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาในหลกัสูตร ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัปีของ

นกัศึกษา 

-  ใชว้ิธีการสอนทีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัคิด วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ บูรณาการความรู้และประการณ์ทางวิชาชีพ

บญัชี 

 

 



 

๔.  มีโลกทศัน์ทีกวา้งไกล ความคิดสร้างสรรค์

พฒันาตนเองทงัดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพอยา่ง

ต่อเนืองและทาํงานร่วมกบับุคคลอืนไดทุ้กระดบั

อยา่งเหมาะสม 

-  กาํหนดใหท้าํงานกลุ่มในรายวิชา 

-  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนวิชาสหกิจหรือฝึก

ประสบการวิชาชีพ 

-  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ เสริมกบัการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาในหลกัสูตร ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัปีของ 

นกัศึกษา 

-  มอบหมายหวัขอ้ ทีมีเนือหาเหมาะสมกบัการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และจดัหาสือการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ สือ

การสอนเอกสาร หรือแหล่งคน้ควา้ทีจดัใหมี้ใน

หอ้งสมุด ในปริมาณเพียงพอและพร้อมใช ้

๕.  มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยทีีทนัสมยั สามารถ

สือสารและใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  มอบหมายงานทีใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ และใหมี้

การรายงาน 

-  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเกียวกบั โปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางการบญัชี 

 

๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทงัจรรยาบรรณวิชาชีพ เพือใหก้ารดาํเนินชีวิตร่วมกบั

ผูอื้นในสงัคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค ์และทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม นอกจากนนัการใชค้วามรู้และทกัษะทาง

วิชาชีพบญัชี ตอ้งพึงระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อความมนัคงทางเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศ

อยา่งยงัยนื ซึงอาจารยจ์ะตอ้งสามารถเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัศึกษาทงัในดา้นคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี 

   ๑)   มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพ 

   ๒)   มีความซือสัตยสุ์จริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและ

สงัคม 

   ๓)   สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคม 

   ๔)   มีจิตสาํนึก และพฤติกรรมทีคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยา่งมี

คุณธรรม 

 

 



 

  ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑)  สร้างวฒันธรรมองคก์รในคณะ เพือปลกูจิตสาํนึกขนัพืนฐานใหก้บันกัศึกษา อาจารย ์และ

บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลยั ความมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและมหาวิทยาลยั 

ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในหนา้ที และความซือสตัยสุ์จริต 

   ๒)  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งช่วยกนัสอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนรายวิชารวมทงั

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาของคณะตอ้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกบันักศึกษาโดยการจดัโครงการ/กิจกรรม 

พฒันาจิตสาธารณะ และการทาํประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที

ประพฤติดีปฏิบติัชอบเป็นทีประจกัษ ์นกัศึกษาทีทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

   ๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑)  การประเมินผลคุณลกัษณะทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประเมินที

พฒันาขึนตามหลกัวิชาการ และใหบุ้คคลต่อไปนีอยา่งนอ้ย ๓ คน ไดป้ระเมิน ไดแ้ก่ เพือนร่วมชนัเรียน อาจารย์

ผูส้อน อาจารยที์ปรึกษา ผูป้กครอง นกัศึกษาประเมินตนเอง ผูใ้หก้ารฝึกหดังาน หรือ สหกิจศึกษา ทงันีขึนอยู่กบั

ความเหมาะสม 

   ๒)  สงัเกตพฤติกรรมทีพึงประสงค ์มีจาํนวนเพิมขึน เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา จาํนวนทุจริต

ในการสอบลดนอ้ยลง ความพร้อมเพรียงในการเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน

หนา้ที เป็นตน้ 

  

๒.๒  ด้านความรู้ 

  ๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   นักศึกษาต้องมีความรู้ด้าน การบญัชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อืนทีเกียวขอ้งด้าน

องคก์ารและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันันมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

จึงครอบคลุมความรู้ ต่อไปนี 

   ๑)  มีความรู้และความเขา้ใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางการบญัชี 

   ๒)  มีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอืนทีสัมพนัธ์กบัองค์ความรู้ดา้นการบญัชี 

โดยสามารถบูรณาการและนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ๓)  มีความรู้เกียวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและอืน ๆ โดยใชว้ิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 

   ๔)  สามารถติดตามการเปลียนแปลงทางวิชาการ วิชาชีพ ทงัภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบติัอย่าง

ต่อเนือง 

  ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

   ๑)  การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน มี

ความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎีการบญัชี มาตรฐานการบญัชี  การประยุกต์ใชค้วามรู้ในการจัดทาํ นาํเสนอ



 

รายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบติัทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้

   ๒)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมา

บรรยายเฉพาะเรือง 

   ๓)  การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผูเ้ชียวชาญ ผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชีเฉพาะดา้น หรือทุกดา้น 

  ๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

   ๑)  การทดสอบยอ่ย 

   ๒)  การสอบกลางภาค 

   ๓)  การสอบปลายภาค 

   ๔)  การรายงานผลการศึกษาคน้ควา้โครงงาน การวิจยั โดยการนาํเสนอหน้าชนัเรียน และ 

เอกสารรายงาน 

   ๕)  ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 ๒.๓  ทักษะทางปัญญา 

  ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นักศึกษาจะตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญาของตนเอง โดยผูส้อนตอ้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้

ความเข้าใจมากกว่าการจาํ มีหลกัการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะกับตนเอง และสามารถ

ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้เพือใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี 

   ๑)  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มลู หลกัฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา ได้

ดว้ยตนเอง 

   ๒)  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางการบญัชีและดา้นอืนทีสัมพนัธ์กนั ใชท้กัษะทางวิชาชีพและ

ดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคาํนึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการ

ตดัสินใจ 

   ๓)  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

 

  ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒันาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 

   ๑)  การสอนแบบการสมัมนา อภิปรายกลุ่ม 

   ๒)  การฝึกปฏิบติัทงัในหอ้งเรียน หรือในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา 

   ๓)  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทางวิชาชีพบญัชี 

   ๔)  การสอนโดยใชก้รณีศึกษา โจทยปั์ญหา 

  ๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 

   ๑)  การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชก้รณีศึกษา หรือโจทยปั์ญหา 



 

   ๒)  การรายงานผลการศึกษาคน้ควา้ โครงงาน การวิจยั โดยการนาํเสนอหน้าชนัเรียนและ

เอกสารรายงาน 

   ๓)  ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

   ๔)  การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานทีมอบหมาย 

 ๒.๔  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  ๒.๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   การพัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา โดย

สอดแทรกเขา้ไปในการสอนรายวิชา มีความสาํคญัอย่างยิงต่อความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นทีมีความ

แตกต่างกนั ผุส้อนจะตอ้งมีวิธีทีจะพฒันาคุณลกัษณะในดา้นนี หรืออาจแนะนาํให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา

ดา้นสงัคมศาสตร์ เพือใหน้กัศึกษามีคุณสมบติั ต่อไปนี 

   ๑)  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานทีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ๒)  มีมนุษยส์มัพนัธที์ดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ และ

วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

   ๓)  สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่าง 

ๆ ทงัในบทบาทของผูน้าํ หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมงาน 

   ๔)  มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ความสามารถ   ทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าง

ต่อเนือง 

  ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความ

รับผดิชอบ 

   ใชก้ารสอนทีมีการกาํหนดกิจกรรมใหท้าํเป็นงานกลุ่ม การทาํงานทีตอ้งประสานกบันักศึกษา 

บุคลากรของหน่วยงานทงัภายในและภายนอก 

  ๒.๔.๓  กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   ๑)  การสมัภาษณ์ การรายงานหนา้ชนัเรียน 

   ๒)  คุณภาพผลงานของนักศึกษา  โดยมีเกณฑ์ทีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที

กาํหนด 

   ๓)  สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในระหว่างทีทาํงานร่วมกนั 

   ๔)  ใหผู้ร่้วมงานของนกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ๒.๕  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีาร สนเทศ 

   หนา้ทีงานทางการบญัชีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตวัเลขและการสือสารให้เขา้ใจ การ

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบการใหค้าํปรึกษาเกียวกบัระบบสารสนเทศ รวมทงัการ



 

เป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน ผูส้อนจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะดา้นนีเพือให้นักศึกษามีคุณสมบติัเหล่านีเมือ

สาํเร็จการศึกษา 

   ๑)  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล

ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ 

   ๒)  สามารถสือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทงัการพดูและการเขียน รู้จกัเลือกและใชรู้ปแบบการ

นาํเสนอทีเหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งทีแตกต่างกนั 

   ๓)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสือสารทีเหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู การแปลความหมาย และการสือสารสารสนเทศ 

  ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   ๑)  มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพือใหน้กัศึกษาพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

   ๒)  ใหน้กัศึกษากบัอาจารยท์าํโครงงาน หรือ การวิจยัร่วมกนั 

   ๓)  จดัหาช่องทางใหมี้การนาํเสนอผลงาน 

   ๔)  สหกิจศึกษาใหเ้รียนรู้จากการทาํงานจริง 

  ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ๑)  ใชแ้บบประเมินผลงานทีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาํเสนอ ความ

ถกูตอ้ง การใชภ้าษาเขียน ภาษาพดู ความสามารถในการอธิบาย 

   ๒)  การสอบภาคปฏิบติั 


