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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างกันท�าได้สะดวกรวดเร็ว	ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ณ	ที่ใดที่หนึ่งของมุมโลก	
คนทั่วโลกก็สามารถรับรู้ข้อมูลนั้นได้	ส�าหรับด้านการศึกษา	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างสถาบันซึ่งกันและกัน	ทั้งในและต่างประเทศ		จึง
จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา	จึง
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานด�าเนินการที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย	อาทิ	กระทรวงศึกษาธิการ	คณะกรรมการ
การอดุมศกึษา	เป็นต้น	ส�าหรบัสาขาวชิาการบญัชี	ซึง่เป็นสาขาวชิาชพี	การสอนจงึต้องยดึตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร	ประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และยึดตามสภาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย	ดังนั้น	การสอนวิชาบัญชีจึงต้องให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	(Thailand	Qualifications	Framework	for	Higher	Education;	TQF:	HEd)	และสภาวิชาชีพบัญชี	
วิธีการสอนจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะหลอมรวมทั้งการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้	 และด้านวิชาชีพบัญชีเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์	มีความรู้ความสามารถที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ
 
Abstract

	 Nowadays	communication	can	be	achieved	easily	and	quickly.	People	all	over	the	globe	can	have	access	to	
messages	and	incidents	taking	place	in	a	different	part	of	the	world.	In	terms	of	education,	there	has	been	learning	
exchanging	among	local	and	international	institutions.	It	is	thus	very	necessary	to	develop	a	learning	management	system	
to	support	the	current	situation.	Particularly	in	the	area	of	higher	education,	various	responsible	organizations	have	been	
working	collaboratively	to	improve	the	quality	of	Thai	education	such	as	Ministry	of	Education,	Office	of	Higher	Education	
Commission,	etc.	As	for	professional	accounting	field	of	study,	it	is	a	requirement	to	conduct	teaching	based	on	the	
announcements	of	the	Ministry	of	Education’s,	the	Higher	Education	Commission’s	including	Federation	of	Accounting	
Professions’.	Therefore,	teaching	accounting	needs	to	be	in	accordance	with	Thailand	Qualifications	Framework	for	Higher	
Education	(TQF:	HEd)	and	the	Standards	for	Accounting	Professionals	as	determined	by	Federation	of	Accounting	Professions.	
It	is	very	important	to	integrate	the	teaching	methods	in	response	to	both	the	Framework	and	the	Standards	in	order	to	
produce	accounting	graduates	who	are	well-	qualified	equivalent	to	those	international	accounting	professionals.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของสาขาวิชาการบัญชี

	 จากกระแสโลกาภวิตัน์ทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	
ส�าหรบัด้านการศกึษา	มกีารเคลือ่นย้ายคนทางด้านการศกึษามาก
ขึ้น	เช่น	การไปศึกษายังต่างประเทศ	การเข้ามาศึกษาจากคนต่าง
ชาติ	 การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 การเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน	
การเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน	
เป็นต้น	จนต่อมามกีารเปิดเสรกีารค้า	ซึง่กระทบต่อการศกึษาของ
ประเทศไทย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษา
		 สชุาต	ิตนัธนะเดชา	(2548)	ได้กล่าวถงึ	สถานการณ์	GATS	
และ	FTA	กบัอดุมศกึษาทัว่โลก	ตอนหนึง่ว่า	แรงผลกัดนัให้เกดิการ
ตกลงเจรจาการค้าเสรีทางด้านการศึกษามีหลายสาเหตุ	เช่น	กระ
แสโลกาภิวัตน์ที่ท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว		
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีช่่วยให้การค้นคว้าหาความ
รูท้�าได้ง่าย	การตดิต่อสือ่สารมคีวามสะดวกรวดเรว็และกว้างขวาง	
มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษามากขึ้น	อีกทั้ง	การ
เพิม่การแข่งขนัในระดบัอดุมศกึษาทีม่มีากขึน้กเ็ป็นแรงผลกัดนัการ
ตกลงเจรจาการค้าเสรีเช่นกัน	 ผลจากการเปิดการค้าเสรีทางด้าน
การศึกษา	ท�าให้เกิดความตอ้งการด้านการศึกษาข้ามชาติมากขึ้น	
สถาบนัการศกึษาต่างๆ	จงึมกีารขยายการลงทนุทางการศกึษา	ไม่
เพียงแต่ลงทุนในประเทศ	 แต่ยังมีการขยายการลงทุนระหว่าง
ประเทศอีกด้วย	ซึ่งการขยายการลงทุนดังกล่าวนับเป็นโอกาสและ
ภัยคุกคามในขณะเดียวกนั	ถา้พจิารณาระยะเวลาอันสั้นอาจไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก	 แต่ในระยะยาวมีผลกระทบมากมายอย่าง
แน่นอน	 จึงเป็นสิ่งท้าทายการอุดมศึกษาของไทยที่จะต้องปรับตัว
เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
	 สรุชิยั	หวนัแก้ว	(2548)	ได้กล่าวถงึ	มหาวทิยาลยัท่ามกลาง
กระแสพายทุีม่อิาจหลกีเลีย่งได้:	สรปุและข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	
ตอนหนึง่ว่า	สิง่ท้าทายทีม่ากบักระแสโลกาภวิตัน์ต่อการอดุมศกึษา
นั้น	 มีลักษณะที่ทะลุทะลวง	 คือประเทศที่ก�าลังพัฒนามีความ
ต้องการคนทีม่ทีกัษะความรูเ้ข้าท�างาน	ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันา
แล้วก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นไปอีก	 ท�าให้เกิดแรงกระตุ้น
ความต้องการด้านอุดมศึกษาอย่างมาก	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการดงักล่าว	จงึมกีารเปิดสอนระดบัอดุมศกึษาเพิม่ขึน้	ปัญหา
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้คือ	 ในแง่ของผู้เรียนอาจมีปัญหาด้านโอกาส
และความเท่าเทยีมกนัในการเข้าถงึการศกึษา	ส่วนในแง่ของสถาน
ศึกษาอาจมีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษา	
นอกจากนี้	 ยังได้กล่าวถึง	 การเปิดการค้าเสรีท�าให้ตลาดแรงงาน
เปิดกว้างมากขึ้น	การศึกษาในสาขาที่เป็นวิชาชีพ	เช่น	การบัญชี	
วศิวกรรม	สถาปัตยกรรม	การแพทย์	และบคุลากรด้านสาธารณสขุ	
กไ็ด้รบัผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์มากขึน้ด้วย		จะเหน็ได้ว่า	

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น	 ไม่เพียงแต่จะกระทบ
ต่อการอดุมศกึษาของไทยเท่านัน้	แต่ยงักระทบต่อวชิาชพีในหลาย
สาขา
	 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลกัสตูร	การจดัการเรยีนการสอน	และพฒันาคณุภาพการจดัการ
ศึกษา	 ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 และเพื่อประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา	 มีการมุ่งเน้นที่
คุณภาพบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะ
กรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด	 และต้องครอบคลุมอย่างน้อย	5	
ด้าน	 คือ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านความรู้	 ด้านทักษะทาง
ปัญญา	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ	 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ก�ากับและส่งเสริมการด�าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา	ได้จัดท�า
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย	(Thailand	
Qualifications	Framework	for	Higher	Education;	TQF:	HEd)	
และออกประกาศเรื่อง	 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	มีวัตถุประสงค์หลาย
ประการ	อาทิ	เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�าแนวนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป
ธรรม	เพือ่ก�าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ	เพือ่เชือ่มโยง
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ	 อันจะเป็นประโยชน์ในการ
เพิ่มพูนความรู ้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย	 เพื่อให้เกิด
วฒันธรรมคณุภาพ	เป็นกลไกและกรอบอ้างองิส�าหรบัการประเมนิ
คณุภาพทัง้ภายในและภายนอก	เพือ่สร้างความเข้าใจและมัน่ใจให้
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	ผู้ประกอบการ	ชุมชน	
สังคม	และสถาบันอื่นๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อประโยชน์ใน
การเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	
เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขา	 และ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา
	 ส�าหรับสาขาวิชาการบัญชี	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้เสนอมาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ	 มคอ.1	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	พ.ศ.	2553	
เมื่อวันที่	30	กันยายน	2553	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาการบญัช	ีของสถาบนั
ของรัฐและเอกชน		
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		 จากกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผล		
กระทบต่อการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของไทย	จงึมกีารวางแนวทาง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	สู่การน�าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รปูธรรมส�าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน	มปีระกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เรื่อง	 แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	และ

เฉพาะเจาะจงลงไปที่สาขาวิชาต่างๆ	 ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งเปิดสอน	 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้เสนอมาตรฐาน
คุณวุฒิของแต่ละสาขา	 เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
กับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	 อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สาขาวิชาที่
แต่ละสถาบันการศึกษาเปิดสอนนั้นมีมาตรฐานเทียบเคียงกัน	
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ	ทั้งสิ้น	7	สาขาวิชา
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 สําหรับสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอมาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ มคอ.1 และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ของสถาบันของรัฐและเอกชน   
  จากกระแสโลกาภิวัตนซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย จึงมีการวาง
แนวทางตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สูการนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน มีประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีสาขาวิชาตางๆ 
ที่ สถาบันอุ ดมศึ กษาแต ละแห ง เป ดสอน  คณะกรรมการการ อุดมศึ กษาจึ ง ได เสนอมาตรฐานคุณ วุ ฒิของ 
แตละสาขา เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง อันมีจุดมุงหมายเพื่อใหสาขาวิชาที่แตละ
สถาบันการศึกษาเปดสอนนั้น มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาตางๆ ทั้งส้ิน 7 สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
สาขาวิชา....(ปจจุบันมี 7 สาขาวิชา).... 

เสนอมาตรฐานคุณวุฒิ 
แตละสาขาวิชา 

สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่เปดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตางๆ 

นโยบาย 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

สูการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ในแตละสาขาวิชา 

สอดคลอง 

สภาวิชาชีพ/ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

แนวทาง
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 ล�ำดบั	 รำยละเอยีดของประกำศ	 วนัทีป่ระกำศกระทรวงศกึษำธกิำร	 วนัทีป่ระกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ
 
	 1	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 17	กันยายน	2552	 25	พฤศจิกายน	2552
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2552
	 2	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ		 16	พฤศจิกายน	2552	 11	มกราคม	2553
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2552
	 3	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 30	พฤศจิกายน	2552	 29	เมษายน	2553
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาโลจิสติกส์	พ.ศ.	2552
	 4	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 12	เมษายน	2553	 21	มิถุนายน	2553
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	
	 	 พ.ศ.	2553
	 5	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 10	กันยายน	2553	 1	พฤศจิกายน	2553
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	พ.ศ.	2553
	 6	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 30	กันยายน	2553	 13	ธันวาคม	2553
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	พ.ศ.	2553
	 7	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิ	 15	มีนาคม	2554	 							-
	 	 ระดับปริญญาตรี	สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์	
	 	 (หลักสูตรห้าปี)

ที่มำ:	http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php	(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	มีนาคม	2554)
  
วิธีการสอนวิชาการบัญชี

	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	พ.ศ.	2553	ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของสาขาวิชาบัญชีว่า	“สาขาวิชาการบัญชีมีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน	เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ	มี
ความเป็นสากล	เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ	การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึง
เป็นกระบวนการการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล	รวมทั้งศาสตร์
อืน่ทีส่มัพนัธ์กนั	โดยมุง่ให้ผูเ้รยีนมวีธิเีรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งทัง้ด้านความรู	้ทกัษะทางวชิาชพี	คณุค่าแห่งวชิาชพี	จรยิธรรม
และทัศนคติ	
	 ขอบเขตองค์ความรู้	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	1)	ความรู้ด้านการบัญชี	การเงิน	และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง	2)	ความรู้ด้านองค์กรและ
ธรุกจิ	และ	3)	ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซึง่ต้องมกีารปรบัเปลีย่นวทิยาการต่างๆ	ทางการบญัชตีามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ	
สังคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
	 ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบัญชี	 พิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี”
		 จากลักษณะของสาขาวิชาข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	การจะสอนวิชาการบัญชีนั้น	อาจารย์ผู้สอนต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอน
เช่นกัน	ต้องมีความรอบรู้หลายด้าน	มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง	และสิ่งส�าคัญคือ	อาจารย์ควรมีวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับลักษณะของวิชาบัญชี	ซึ่งมีหลายวิธีที่อาจารย์ผู้สอนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้	
		 ทิศนา	แขมมณี	(2551)	ได้กล่าวถึงวิธีการสอนไว้หลายวิธี	ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่สามารถประยุกต์กับการสอนวิชาบัญชีได้	คือ
  1.	วิธีสอนโดยกำรบรรยำย	เป็นการสอนความรู้ให้ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	โดยเตรียมเนื้อหาสาระ	แล้วบรรยายตาม
เนื้อหาสาระที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน	ข้อดีของการสอนวิธีนี้คือ	ผู้สอนสามารถควบคุมเวลาได้ดี	สอนสบายไม่ยุ่งยาก	ข้อจ�ากัดคือผู้เรียน
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนจนบางครั้งอาจไม่ใส่ใจในการฟังบรรยาย
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  2.	วธิสีอนโดยใช้กำรนรินยั	เป็นการสอนทีส่อนให้ผูเ้รยีนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีก่อน	แล้วจึงให้ตัวอย่าง	เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกน�าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 ข้อดีของ
การสอนวธินีีค้อื	ผูส้อนสามารถสอนได้อย่างรวดเรว็ตามแผนทีว่าง
ไว้	 และผู้เรียนได้ฝึกการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท�าแบบ
ฝึกหัดในสถานการณ์ต่างๆ	 ข้อจ�ากัดคือ	 นักศึกษาที่เรียนรู้ได้ช้า
อาจตามไม่ทัน
   3.	วธิสีอนโดยใช้กำรอปุนยั	เป็นการสอนทีม่กีารน�าตวัอย่าง	
ข้อมูล	 เหตุการณ์	 สถานการณ์	 ปรากฏการณ์ที่มีหลักการหรือ
แนวคิด	มาให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์	ข้อดีคือ	การสอนในลักษณะ
นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห	์ ฝึกจับประเด็นใน
เหตุการณ์ต่างๆ	เป็นการสอนที่ผู้เรียนได้รับความรู้และฝึกการน�า
ความรู้ไปใช้	ข้อจ�ากัดคือ	ใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก
   4.	วธิสีอนโดยใช้กำรไปทศันศกึษำ	เป็นวธิสีอนทีผู่ส้อนกบั
ผู้เรียนวางแผนร่วมกันและเดินทางไปทัศนศึกษา	ข้อดีคือ	การไป
ทศันศกึษาจะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ตรง	ได้เรยีนรูส้ภาพ
การท�างานจรงิ	เป็นการเปลีย่นบรรยากาศการเรยีนรู้	ท�าให้มคีวาม
กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น		ข้อจ�ากัดคือ	ผู้สอนมีภาระงานมากขึ้นใน
การติดต่อประสานงาน	และมีค่าใช้จ่ายมาก
  5.	วธิสีอนโดยใช้กำรอภปิรำยรำยกลุม่ย่อย	เป็นการสอนที่
ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มเล็กๆ	และให้สมาชิกในกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั	ท�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูห้ลายมมุมอง	ข้อดี
คอื	ผูเ้รยีนได้ฝึกการท�างานร่วมกนั	มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างกัน	ท�าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน	ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรยีน	ข้อจ�ากดัคอื	ต้องใช้เวลาในการเรยีนการสอนมาก	
บางครั้งถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน	อาจเกิดความขัดแย้งในกลุ่ม
ได้
  6.	วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง	 เป็นวิธีสอนที่สมมติเรื่อง
จากความเป็นจริง	และตอบประเด็นค�าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น	แล้ว
น�าค�าตอบและเหตุผลที่มาของค�าตอบมาใช้เป็นข้อมูลในการ
อภิปราย	ข้อดีของการสอนวิธีนี้คือ	ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา	 การท�างานกลุ่ม	 ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์	การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
		 เกษม	วัฒนชัย	(2544)	ได้กล่าวถึงรูปแบบของการเรียนรู้
ไว้	ดังนี้
		 1.	การบรรยายโดยครูผู้สอน
		 2.	วิทยากรรับเชิญให้ความรู้	และประสบการณ์แก่ผู้เรียน
ในความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
		 3.	ทีมผู้สอน	 ประกอบด้วยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่กว้างขวาง

		 4.	การระดมสมอง
		 5.	อภปิรายกลุม่ย่อย	เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิ
เห็น
		 6.	อภิปรายโดยกลุ ่มวิทยากร	 เป็นการน�าวิทยากรผู ้
เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	มาอภิปรายในหัวข้อเดียวกัน
		 7.	การสมัมนา	เพือ่ให้กลุม่ผูเ้รยีนขนาดเลก็ได้ศกึษาลงลกึ
เฉพาะเรื่องโดยการค้นคว้าจากเอกสารต�ารา	หรือจากการวิจัย
		 8.	กรณศีกึษา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนจากกรณทีีเ่กดิขึน้จรงิ
ในการประกอบการ	 อาจเน้นที่เหตุการณ์	 ประเด็นหลักของกรณี	
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
		 9.	การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	
		 นอกจากนี้	 เกษม	วัฒนชัย	ยังกล่าวอีกว่า	ครูต้องเรียนรู้
นกัเรยีนทกุคนว่าจะรบัสิง่ทีส่อนได้หรอืไม่	learning	objective	คอื
เป ้าหมายของการเรียนรู ้ของลูกศิษย ์จะเรียนรู ้ได ้จริงตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อที่สอนจริงหรือไม่	 ซึ่งเป็นเรื่องของ	
learner	learning	center	vs	teacher	teaching	center	ผู้สอน
ต้องท�างานหนกัเพือ่ให้รูจ้กัผูเ้รยีนให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้	และ
ต้องน�ากระบวนการเรียนรู้ในหลายๆ	 รูปแบบมาดูว่าอะไรเหมาะ
สมกับ	subject	ระดับใด	class	ไหน	หลักสูตรอะไร
		 ครูผู้สอนนอกจากจะมีวิธีการสอนที่ด	ี มุ่งให้ผู้เรียนได้รับ
ความรูด้้านวชิาชพีบญัชแีล้ว	ยงัต้องยดึตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	ที่มุ่งให้คุณภาพบัณฑิตต้อง
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย	5	ด้าน	คือ	
 1.	ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
		 คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีด้านคุณธรรม	 จริยธรรมไว้ดังนี้	
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม	จริยธรรม	และวิชาชีพโดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม	 ความรู้สึกของผู้อื่น	 ค่านิยมพื้นฐาน	 และ
จรรยาบรรณวชิาชพี	แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม	อาทิ	มีวินัย	มีความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	
เป็นแบบอย่างที่ดี	เข้าใจผู้อื่น	และเข้าใจโลก	เป็นต้น
 2.	ด้ำนควำมรู้
		 คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีด้านความรู้ไว้ดังนี้	 องค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ	ตระหนัก	รู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับหลักสูตรวิชาชีพ	มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา	
และตระหนกัถงึงานวจิยัในปัจจบุนัทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้	ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ	จะ
ต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ที่
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เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
	 3.	ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
		 คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ระดับปริญญาตรีด้านทักษะทางปัญญาไว้ดังนี้	
สามารถค้นหาความจรงิ	ท�าความเข้าใจและสามารถประเมนิข้อมลู
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ	จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	และใช้
ข้อมลูทีไ่ด้ในการแก้ปัญหาและงานอืน่ๆ	ด้วยตนเอง	สามารถศกึษา
ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์โดยค�านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี	ประสบการณ์
ทางภาคปฏบิตัิ	และผลกระทบจากการตดัสนิใจ	สามารถใช้ทกัษะ
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ	
ส�าหรับหลักสูตรวิชาชีพ	 นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงาน
ประจ�าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4.	ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและควำมรบัผดิ
ชอบ
		 คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผดิชอบไว้ดงันี้	มส่ีวนช่วยและเอือ้ต่อการแก้ไข
ปัญหาในกลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์	ไม่ว่าจะเป็นผูน้�าหรอืสมาชกิของ
กลุ่ม	 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน

และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการแก้ปัญหา	 มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม	 รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและอาชีพ
 5.	ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข	กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
		 คณะกรรมการการอดุมศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	
การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไว้ดงันี้	สามารถศกึษา
และท�าความเข้าใจในประเด็นปัญหา	 สามารถเลือกและประยุกต์
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	แปล
ความหมาย	และน�าเสนอข้อมลูสารสนเทศอย่างสม�า่เสมอ	สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การเขียน	สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน�าเสนอที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้
		 ไพฑรูย์	สนิลารตัน์	(2553)	ได้กล่าวถงึกลยทุธ์การสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้	5	ด้าน	ดังนี้

	 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้	 ผู้เรียนกลุ่มใหญ่	 ผู้เรียนกลุ่มย่อย	 ผู้เรียนรำยบุคคล
	 5	ด้ำน
 
	 ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	 -	ยกตวัอย่างบคุคล	 -	หาแบบทดสอบให้ท�าแล้วอภปิราย	 -	สมัภาษณ์/คยุรายบคุคล
	 	 -	ให้ฟังกรณศีกึษาแล้วตอบสัน้ๆ	 -	ให้ท�า	Diary	สะท้อนตวัเอง	 -	Diary	อธบิายตวัเอง
	 	 -	ดภูาพยนตร์/วดิโีอ	ตวัอย่าง	 -	Case	Discussion	 -	Reflection	ต่อเหตกุารณ์
	 	 	 คณุธรรมแล้วน�ามาอภปิราย	 -	พาไปดชูมุชนตวัอย่าง	 -	แก้	Case	/ทดสอบตวัเอง
	 	 	 	 	 	 -	ร่วมกจิกรรม	Service	Learning

	 ด้านความรู	้ -	บอก/บรรยาย/สรปุ	 -	 ให้อ่านต�ารา	เอกสาร	แล้วทดสอบ	 -	อ่านหนงัสอื	เอกสาร	
	 	 -	ให้อ่านเอกสาร/ตอบค�าถาม	 -	จดับทความให้อ่านแล้วตอบ	 	 แล้วตอบค�าถาม
	 	 -	ท�า	Checklist	ในห้อง	 	 ค�าถาม	 -	สรปุประเดน็จากหนงัสอื
	 	 -	ทดสอบปากเปล่าในชัน้เรยีน	 -	แลกเปลีย่นสิง่ทีไ่ด้อ่านมา	 	 ส่งผูส้อน	
				 	 	 	 แลกประสบการณ์กนัเอง	 -	Report/Survey
 
	 ด้านทกัษะทางปัญญา	 -	ให้ท�า	Case	สัน้ๆ/สุม่ตอบ	 -	อภปิรายกลุม่	ตอบค�าถาม	 -	Self-Study
	 	 -	ให้ท�า	Buzz	Group	3-5	คน	 -	ศกึษากรณศีกึษา	 -	แบบทดสอบ
				 	 แล้วเลอืกตอบ	 -	จดักจิกรรมให้แก้ปัญหา	 -	แบบฝึกหดั
	 	 -	ตัง้ค�าถามแล้วให้ตอบในชัน้เรยีน	 -	อาจารย์ผูส้อนสรปุ	ให้ข้อสงัเกต	 -	Self-Taught
	 	 -	บรรยายโดยยกประเดน็
				 	 เป็นตวัอย่าง
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 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้	 ผู้เรียนกลุ่มใหญ่	 ผู้เรียนกลุ่มย่อย	 ผู้เรียนรำยบุคคล
	 5	ด้ำน	
	
	 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์	 -	จดักลุม่คยุ	2-3	คน	แล้วให้ท�า	 -	ท�า	Project	เป็นกลุม่	 -	ท�า	Project	ร่วมกนั
	 ระหว่างบคุคลและ	 	 รายงานในชัน้	 -	Research	Based	Teaching	 -	ท�างานภาคสนาม
	 ความรบัผดิชอบ	 -	ดภูาพยนตร์/วดิโีอให้วเิคราะห์	 -	 Task	Group	Discussion	 -	ตอบแบบฝึกร่วมกนั
	 	 	 สุม่กลุม่ตอบ	แล้วอาจารย์สรปุ	 -	จดักลุม่ประจ�าทัง้เทอม	 -	ท�า	Project	ภายนอกร่วมกนั
	 	 -	บรรยายโดยใช้	Case	 	 	 -	ทดสอบการท�างานร่วมกนั
	 	 	 	 	 	 -	ฝึกประสบการณ์ในสภาพจรงิ

	 ด้านทกัษะการวเิคราะห์	 -	ฝึกท�า	Case	สัน้ๆ	สุม่ตอบ	 -	แบบฝึกหดั	 -	แบบฝึกให้ท�า
	 เชงิตวัเลข	การสือ่สาร	 -	ฝึกแก้ปัญหาในกลุม่ใหญ่	 -	ลงมอืฝึก	 -	ทดลองท�าจากของจรงิ
	 และการใช้เทคโนโลย	ี 	 และหาอาสาสมคัรตอบ	 -	จดัการสอนผ่านเทคโนโลย	ี -	Communication	Games
	 สารสนเทศ	 -	บรรยายเชงิแก้ปัญหา	 	 สารสนเทศ	 -	Project-Based	Learning
	 	 	 	 -	ตอบค�าถาม/ส่งงานผ่านเทคโนโลย	ี -	Research-Based	Learning
	 	 	 	 	 	 -	Technology-Based	Learning

ที่มำ:	ปรับจากไพฑูรย์	สินลารัตน์	(2553)	กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

	 อัญชลี	วิรุฬห์จรรยา	(2553)	 ได้ศึกษาถึงการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอด
รับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ:	กรณีศึกษานักศึกษาคณะบัญชี	ชั้นปีที่	3	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	พบผลการศึกษา	
ดังนี้
 1.	ด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม	กิจกรรมที่จัด	ได้แก่	การรายงานตัวในชั้นเรียนเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียน	การมอบหมายงานพร้อมก�าหนด
เวลาส่งทีแ่น่นอน	การจดัให้มกีารท�ากจิกรรมทางศาสนาหรอืสาธารณกศุลนอกชัน้เรยีน	การเปิดโอกาสให้ประเมนิการสอนผูส้อนตามความ
จรงิ	และการเปิดโอกาสให้ประเมนิผลการท�างานของเพือ่ในกลุม่ตามความเป็นจรงิ	ผลการศกึษาพบว่า	นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในระดบั
มากทุกกิจกรรม	แสดงว่า	นักศึกษาเองก็มีคุณธรรม	จริยธรรมอยู่ในตัว	เมื่อต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ผู้สอนก�าหนดจึงรู้สึกพึงพอใจ
 2.	ด้ำนควำมร ู้	กิจกรรมที่จัด	ได้แก่	การบรรยายในชั้นเรียนโดยผู้สอน	การบรรยายและการปฏิบัติพร้อมกันในชั้นเรียน	การซัก
ถามผูเ้รยีนโดยอาจารย์ผูส้อนในชัน้เรยีน	การให้โอกาสแสดงหรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน	การให้โอกาสแสดงหรอื
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน	 การน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน	 การวัดผลในชั้นเรียน	 การมอบหมายการบ้าน	 การ
มอบหมายรายงาน	และการให้โอกาสผู้เรียนประเมินผลงานเพื่อนร่วมชั้น	ผลการศึกษาพบว่า	นักศึกษาพึงพอใจในระดับมากทุกกิจกรรม	
ยกเว้นการให้โอกาสผูเ้รยีนประเมนิผลงานเพือ่นร่วมชัน้	นกัศกึษาพงึพอใจในระดบัปานกลาง	แสดงว่า	นกัศกึษาให้ความร่วมมอืกบักจิกรรม
ที่พัฒนาด้านความรู้เป็นอย่างดี	ยกเว้นการให้โอกาสผู้เรียนประเมินผลงานเพื่อนร่วมชั้นที่ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	
อาจเป็นเพราะนักศึกษาเกรงใจเพื่อนจึงไม่ต้องการประเมินผลงานของเพื่อน	 เนื่องจากถ้าประเมินให้คะแนนต�่า	 เกรงว่าเป็นการท�าร้าย
จิตใจเพื่อน
 3.	ด้ำนทักษะทำงปัญญำ	กิจกรรมที่จัด	ได้แก่	การมอบหมายโจทย์หรือปัญหาเพื่อน�าไปวิเคราะห์ค�าตอบ	และการมอบหมายให้
ค้นคว้าวทิยานพินธ์หรอืบทความทางบญัชแีละน�ามาวเิคราะห์แนวคดิทางบญัชเีพือ่น�ามาประยกุต์ใช้	ผลการศกึษาพบว่า	นกัศกึษาพงึพอใจ
ในระดับมากทุกกิจกรรม	อาจเป็นเพราะการที่นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์	เป็นการท้าทายความสามารถของนักศึกษา	และท�าให้นักศึกษาได้
รับความรู้ที่แปลกใหม่นอกเหนือจากต�าราเรียน	
 4.	ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ	กิจกรรมที่จัด	ได้แก่	การวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม	
การแก้ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างกันในกลุ่มและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะท�างานภายในกลุ่ม	ผลการศึกษาพบว่า	นักศึกษา



Executive Journal10

พึงพอใจในระดับมากทุกกิจกรรม	อาจเป็นเพราะนักศึกษาในวัยนี้
มีความผูกพันกับเพื่อน	จึงชอบท�างานเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ
 5.	ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข	กำรสื่อสำรและกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	กิจกรรมที่จัด	ได้แก่	การใช้เทคโนโลยีใน
การน�าเสนอผลงานในชั้นเรียน	การใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานที่
ได้รับมอบหมาย	การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูล	และการ
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกับผู้สอน	ผลการศึกษาพบว่า	นักศึกษา
พึงพอใจในระดับมากทุกกิจกรรม	 อาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็น
ความส�าคญัของเทคโนโลยใีนโลกยคุปัจจบุนัทีอ่ยูใ่กล้ตวั	จงึยนิดทีี่
จะใช้เทคโนโลยีตามกิจกรรมที่ผู้สอนก�าหนด	
		 นฤมล	โอสถานุเคราะห์	(2550)	ได้ศึกษาถึง	แนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	
ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ผลการ
ศึกษาพบว่า	 คุณธรรมจริยธรรมหลักที่ควรปลูกฝังให้เป ็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	
คอื	ความซือ่สตัย์	ความมวีนิยั	ความรบัผดิชอบ	ความมุง่มัน่	อดทน	
พากเพียร	 ความมีสติ	 รอบคอบ	 ความมีศรัทธาและความจริงใจ	
การมีทักษะชีวิต	ความเสียสละ	การมีจิตของความเป็นผู้ให้	การ
มีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ	 รู้รักสามัคคี	 การมีจรรยา
บรรณวิชาชีพ	ความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก	และการใช้ปรัชญา
แบบพอเพยีง	จะเหน็ได้ว่า	ผลการศกึษามคีวามสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552		การอบรม
สั่งสอนเกี่ยวกับคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้กับนักศึกษานั้น	 เป็นสิ่ง
จ�าเป็น	และผูท้ีจ่ะเข้าถงึจติใจนกัศกึษาได้มากทีส่ดุในสถาบนักค็อื	
อาจารย์ผู้สอน	 จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนที่จะต้องพัฒนา
นักศึกษาในด้านนี้	โดยสอดแทรกไปกับวิธีการสอนต่างๆ
			 พันธ์ศักดิ์	พลสารัมย์	(2546)	ได้ศึกษาถึง	การปฏิรูประบบ
การเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา:	การพฒันากระบวนการเรยีน
รู้ในระดับปริญญาตรี	ผลการศึกษาพบว่า	

  ด้ำนผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนจะมคีวามพร้อมในการเรยีนรูด้้วยตนเอง
และการท�างานเป็นทมีมากขึน้	เมือ่ผ่านกระบวนการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมาในระดับต่างๆ	 จนเข้าศึกษาในระดับ
ปรญิญาตร	ีโดยจะมทีกัษะต่างๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรบัสงัคมในปัจจบุนั
และอนาคต	คอื	ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ภาษา	การสือ่สาร	
การคิด	ตลอดจนทักษะในการคัดสรรวิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งจะท�าให้
ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่ใฝ่รู ้	 และมีความฉลาดทางด้านปัญญา	
อารมณ์	และจริยธรรมมากขึ้น	เป็นไปตามที่สังคมและผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการ
  ด้ำนผู้สอน	 ผู้สอนควรลดบทบาทการสอนในลักษณะของ
การป้อนความรู้ลง	 แต่ควรปรับวิธีการสอนไปเป็นผู้ชี้แนะ	 และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	และให้ความส�าคัญกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น	 ตลอดจนมีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 แสดงว่า	ทางด้านผูเ้รยีนต้องการได้รบัการพฒันาอย่างน้อย	
5	 ด้าน	 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต	ิผูส้อนจงึควรมวีธิกีารสอนทีส่ามารถพฒันาผูเ้รยีนให้เป็น
ไปตามความต้องการ	และเพือ่ให้สอดรบักบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยเช่นกัน	ส่วนทางด้านผู้สอนเอง	ต้อง
มีการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียน	ให้ผู้เรียน
เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อไป

สรุป

	 ในการเรยีนการสอนวชิาการบญัชนีัน้	นอกจากผูส้อนจะมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านบัญชีที่เป็นสากล	ทันต่อ
กระแสโลกาภวิตัน์แล้ว	ยงัต้องมวีธิกีารสอนทีส่ามารถปรบัให้เหมาะ
สมกับวิชาที่สอน	 และกลุ่มผู้เรียน	 และต้องยึดตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้อย่างน้อย	5	ด้านอีกด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาด้านการบัญชีของไทยได้มาตรฐาน	 ทันต่อการเปลี่ยน	
แปลงของโลก	และไม่เป็นรองใครในตลาดการค้าเสรี
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