ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ พึี งประสงค์
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง - มีการสอดแทรกเรื อง คุณค่า ทัศนคติ จริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ และสังคม
วิชาชีพ ให้รู้ถึงผลกระทบทีมีต่อวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก ในรายวิชา
ทุกวิชาในกลุ่มวิชาเอก พิธีปฐมนิเทศ และพิธีปัจฉิม
นิเทศ
- ให้ทาํ กิจกรรม/โครงการ ทีเกียวกับการสร้างเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีกติกาทีจะสร้างวินยั ในตนเอง และความ
รับผิดชอบ และเฝ้ าสังเกต โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ีพึงประสงค์
๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะ
ทางวิชาชีพ และศาสตร์อืนทีเกียวข้อง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาทีต้องใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
เพือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรื อการแสดงความเห็นฯ
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ให้เหมาะสมกับระดับชันปี ของ
นักศึกษา

๓. มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา - ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การทาง
การความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่าง วิชาการและวิชาชีพ เสริ มกับการลงทะเบียนเรี ยน
เป็ นระบบ
รายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชันปี ของ
นักศึกษา
- ใช้วิธีการสอนทีให้นกั ศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประการณ์ทางวิชาชีพ
บัญชี

๔. มีโลกทัศน์ทีกว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาตนเองทังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนืองและทํางานร่ วมกับบุคคลอืนได้ทุกระดับ
อย่างเหมาะสม

- กําหนดให้ทาํ งานกลุ่มในรายวิชา
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนวิชาสหกิจหรื อฝึ ก
ประสบการวิชาชีพ
- ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพ เสริ มกับการลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาในหลักสูตร ให้เหมาะสมกับระดับชันปี ของ
นักศึกษา
- มอบหมายหัวข้อ ทีมีเนือหาเหมาะสมกับการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง และจัดหาสือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สือ
การสอนเอกสาร หรื อแหล่งค้นคว้าทีจัดให้มีใน
ห้องสมุด ในปริ มาณเพียงพอและพร้อมใช้
๕. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทีทันสมัย สามารถ - มอบหมายงานทีให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยี
สือสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้มี
การรายงาน
- กิจกรรมเสริ มหลักสูตรเกียวกับ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางการบัญชี
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
๒.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทังจรรยาบรรณวิชาชีพ เพือให้การดําเนิ นชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ืนในสังคมเป็ นปกติสุข สร้างสรรค์ และทําประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม นอกจากนันการใช้ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อความมันคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ
อย่างยังยืน ซึงอาจารย์จะต้องสามารถเป็ นแบบอย่างทีดีแก่นกั ศึกษาทังในด้านคุณธรรม และจริ ยธรรม ต่อไปนี
๑) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศั นคติทีดีต่อวิชาชีพ
๒) มีความซือสัตย์สุจริ ต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม
๓) สามารถบริ หารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม

๒.๑.๒ กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพือปลูกจิตสํานึกขันพืนฐานให้กบั นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที และความซือสัตย์สุจริ ต
๒) อาจารย์ผสู้ อนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนรายวิชารวมทัง
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒ นาจิ ตสาธารณะ และการทําประโยชน์ให้ก ับชุ มชน กิจ กรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนัก ศึกษาที
ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบเป็ นทีประจักษ์ นักศึกษาทีทําประโยชน์ให้กบั สังคม
๒.๑.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑) การประเมินผลคุณลักษณะทีกําหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ โดยใช้แบบประเมินที
พัฒนาขึนตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนีอย่างน้อย ๓ คน ได้ประเมิน ได้แก่ เพือนร่ วมชันเรี ยน อาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ทีปรึ กษา ผูป้ กครอง นักศึกษาประเมินตนเอง ผูใ้ ห้การฝึ กหัดงาน หรื อ สหกิจศึกษา ทังนี ขึนอยู่กบั
ความเหมาะสม
๒) สังเกตพฤติกรรมทีพึงประสงค์ มีจาํ นวนเพิ มขึน เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา จํานวนทุจริ ต
ในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที เป็ นต้น
๒.๒ ด้ านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นัก ศึก ษาต้องมีค วามรู้ ด ้าน การบัญชี การเงิ น การรายงาน และศาสตร์ อืนที เกี ยวข้องด้าน
องค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนันมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
จึงครอบคลุมความรู้ ต่อไปนี
๑) มีความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
๒) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอืนทีสัมพันธ์กบั องค์ความรู้ดา้ นการบัญชี
โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๓) มีความรู้เกียวกับเทคนิ คการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและอืน ๆ โดยใช้วิธีการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์
๔) สามารถติดตามการเปลียนแปลงทางวิชาการ วิชาชีพ ทังภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนือง
๒.๒.๒ กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ในด้ านความรู้
๑) การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยน มี
ความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีก ารบัญชี มาตรฐานการบัญชี การประยุก ต์ใช้ค วามรู้ในการจัดทํา นําเสนอ

รายงานทางการเงิ น แก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในการพัฒ นา ปรับปรุ ง แก้ไข
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
๒) การเรี ยนรู้จ ากสถานการณ์จ ริ ง โดยการศึกษาดูงาน หรื อเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิภ ายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื อง
๓) การเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภายนอก ผูเ้ ชียวชาญ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้าน หรื อทุกด้าน
๒.๒.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ในด้ านความรู้
๑) การทดสอบย่อย
๒) การสอบกลางภาค
๓) การสอบปลายภาค
๔) การรายงานผลการศึกษาค้น คว้าโครงงาน การวิจยั โดยการนําเสนอหน้าชันเรี ยน และ
เอกสารรายงาน
๕) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึก ษาจะต้องสามารถพัฒ นาสติ ปัญญาของตนเอง โดยผูส้ อนต้องมุ่งเน้น ให้นักศึก ษาใช้
ความเข้าใจมากกว่าการจํา มีหลัก การและเหตุ ผลในการคิ ด มีวิธีก ารเรี ยนรู้ ทีเหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพือให้บรรลุผลการเรี ยนรู้ต่อไปนี
๑) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา ได้
ด้วยตนเอง
๒) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอืนทีสัมพันธ์กนั ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพและ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึ งผลกระทบทีอาจเกิ ดขึนจากการ
ตัดสินใจ
๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒.๓.๒ กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา
๑) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
๒) การฝึ กปฏิบตั ิทงในห้
ั
องเรี ยน หรื อในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา
๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาชีพบัญชี
๔) การสอนโดยใช้กรณี ศึกษา โจทย์ปัญหา
๒.๓.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา
๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณี ศึกษา หรื อโจทย์ปัญหา

๒) การรายงานผลการศึก ษาค้นคว้า โครงงาน การวิจยั โดยการนําเสนอหน้าชันเรี ยนและ
เอกสารรายงาน
๓) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๔) การประเมินผลตามสภาพจริ งของผลงานทีมอบหมาย
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒ นาทัก ษะความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบุ ค คลและความรั บผิด ชอบให้ก ับ นัก ศึ ก ษา โดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอย่างยิ งต่อความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนทีมีความ
แตกต่างกัน ผุส้ อนจะต้องมีวิธีทีจะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี หรื ออาจแนะนําให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ด้านสังคมศาสตร์ เพือให้นกั ศึกษามีคุณสมบัติ ต่อไปนี
๑) สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
๓) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ทังในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
๔) มีค วามรับผิดชอบการพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถ ทางวิชาชี พบัญชี ข องตนเองอย่าง
ต่อเนือง
๒.๔.๒ กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคล และความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมให้ทาํ เป็ นงานกลุ่ม การทํางานทีต้องประสานกับนักศึกษา
บุคลากรของหน่วยงานทังภายในและภายนอก
๒.๔.๓ กลยุทธ์ ประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชันเรี ยน
๒) คุ ณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ทีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที
กําหนด
๓) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในระหว่างทีทํางานร่ วมกัน
๔) ให้ผรู้ ่ วมงานของนักศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินผล
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสาร สนเทศ
หน้าทีงานทางการบัญชีมีส่วนเกียวข้องกับการวิเคราะห์ตวั เลขและการสื อสารให้เข้าใจ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบการให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับระบบสารสนเทศ รวมทังการ

เป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน ผูส้ อนจําเป็ นต้องฝึ กทักษะด้านนี เพือให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านี เมือ
สําเร็ จการศึกษา
๑) มีทัก ษะการใช้วิธีวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณเพือการตัด สิ น ใจอย่า งสร้ างสรรค์ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
๒) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพูดและการเขียน รู้จกั เลือกและใช้รูปแบบการ
นําเสนอทีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผูฟ้ ังทีแตกต่างกัน
๓) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิ ค การสื อสารทีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสือสารสารสนเทศ
๒.๕.๒ กลยุ ทธ์ ก ารสอนด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิง ตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพือให้นกั ศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
๒) ให้นกั ศึกษากับอาจารย์ทาํ โครงงาน หรื อ การวิจยั ร่ วมกัน
๓) จัดหาช่องทางให้มีการนําเสนอผลงาน
๔) สหกิจศึกษาให้เรี ยนรู้จากการทํางานจริ ง
๒.๕.๓ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ใช้แบบประเมินผลงานทีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิ คการนําเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
๒) การสอบภาคปฏิบตั ิ

