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5. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กำหนดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์รายชั้นปีไว้ ว่านักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษาในแต่ละชั้นปีควรจะมีผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ (Year Learning Outcome: YLO) อย่างไร ซึ่งการ

ส่งเสริมคุณลักษณะเหล่านั้นสามารถทำได้ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา แต่การจัดกิจกรรมเสริมนั้นถือ

เป็นการเพ่ิมภาระงานให้ทั้งกับอาจารย์ผู้จัดและนักศึกษาผู้เข้าร่วม ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนต้องกระทำผ่านรูปแบบ online ซึ่งอาจไม่สะดวกในการจัด

กิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถกระทำได้บรรลุตามคุณลักษณะพึงประสงค์ของเป้าหมาย

หลักสูตร สาขาการบัญชีจึงได้ร่วมกันจัดการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้บรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์

ของบัณฑิตในชั้นปี (YLO) กับรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนในชั้นปีนั้น โดยความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนของแต่ละ

ชั้นปี ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา และกลายเป็นคะแนนกิจกรรมที่อยู่ในโครงสร้างคะแนนของ

รายวิชานั้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านั้นในแต่ละชั ้นปี จะสามารถบรรลุผลข อง

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ได้ 
 

6. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมเสริมกับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาบรรลุผลตามคุณลักษณะพึงประสงค์. 

 2. เพ่ือลดเวลาในการทำกิจกรรมสำหรับการบรรลุเป้าหมายทุกข้อตามที่กำหนด ซึ่งเพ่ิมเวลาของนักศึกษา 

โดยที่ไม่จำเป็น เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมเดียวกันในหลากหลายวิชาในชั้นปีเดียวกัน 

 3. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ YLO ของหลักสูตร 

 4. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการในการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตามต้องการของ

อาจารย์ในสาขาบัญชี 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้ (7 ขั้นตอน) 

 ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

 1. Knowledge Identification: กำหนดเป้าหมายสำหรับการจัดกิจกรรมที่ต้องสามารถทำให้นักศึกษาแต่

ละชั้นปีมีคุณลักษณะตาม YLO ที่หลักสูตรกำหนด และตรวจสอบแผนการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษานั้นว่า

ในแต่ละชั้นปีนักศึกษาต้องเรียนวิชาใดบ้าง กับอาจารย์ผู้สอนท่านใด 

 2. Knowledge Creation and Acquisition: กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักในการสอนของแต่ละชั้นปี 

เพ่ือให้ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในชั้นปีนั้น ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกหากิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปี

นั้นได้ โดยเป้าหมายมุ่งให้ทุกรายวิชาที่สอนนักศึกษาในชั้นปีนั้นสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้ โดยไม่พยายาม



สร้างกิจกรรมที่เพ่ิมภาระงานให้นักศึกษา ซึ่งอาจใช้กิจกรรมที่คณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพจัด และขอความ

ร่วมมือให้สาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมก็ได้ เช่น กิจกรรม Social Enterprise: SE เป็นตน้ 

 3. Knowledge Organization: เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นปี ได้คุยปรึกษาแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่

สามารถจัดได้สำหรับนักศึกษาชั้นปีนั้น ๆ ก็จะนำกิจกรรมดังกล่าวมาพูดคุยแลกเปลี่ยน เสนอ เพื่อขอคำแนะนำ

เพ่ิมเติมในท่ีประชุมอาจารย์สาขาบัญชีทั้งหมด รวมถึงได้เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ได้จัดในปีที่ผ่าน ๆ มา เพ่ือ

วิเคราะห์หาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และความเป็นไปได้ที่จะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้อย่างบรรลุตามเป้าหมาย  

 4. Knowledge Codification and Refinement: เมื่อกำหนดกิจกรรมได้ กรรมการ KM กำหนดให้ระบุ

กิจกรรมที่แต่ละชั้นปีจะจัดลงใน มคอ.3 ของรายวิชาที่สอนในชั้นปีนั้น ๆ เพ่ือให้สามารถติดตามผลการดำเนินงาน

ตามกิจกรรมดังกล่าวได้จาก มคอ.5 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 5. Knowledge Access: เมื่อกิจกรรมที่ต้องจัดถูกถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียน และแต่ละชั้นเรียนก็

จะทำเพียงแค่กิจกรรมเดียวที่สามารถตอบในทุกรายวิชาของชั้นเรียนนั้นได้ ทำให้หลักสูตรสามารถม่ันใจได้ว่า

นักศึกษาท่ีเรียนในแต่ละชั้นปีจะบรรลุตามคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กำหนดไว้แน่นอน (ดูได้จาก มคอ.3/มคอ.5)  

 6. Knowledge Sharing: การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนเพ่ือเป้าหมายให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ YLO ซึ่งทางสาขาการบัญชีจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เริ่มแรกเป็นการแบ่งปัน

ความรู้ของรูปแบบการจัดกิจกรรม ว่าอย่างไรจะเหมาะสมและสามารถตอบเป้าหมายให้กับนักศึกษาและหลักสูตร

ได้ ดังนั้นทำให้การจัดกิจกรรมในปีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของข้อดีและข้อเสียในการจัดกิจกรรม

ในปีก่อน เพ่ือปรับให้ดีที่สุดสำหรับปีนี้ และผลที่ได้ก็จะส่งต่อให้เป็นประโยชน์ของปีต่อไป และหลักสูตรอื่น ๆ  

 7. .Learning: การที่สาขาจัดการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนขึ้นในปีที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นว่า

กิจกรรมรูปแบบนี้จะช่วยเวลา และภาระงานให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่รูปแบบตัวอย่างการเรียน

การสอนที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรอ่ืนอย่างแท้จริง 
 

8. ผลการดำเนินงาน 

 1. การประชุม KM เป็นไปตามแผนการประชุม โดยจัดประชุมวันเดียวกับการประชุมอาจารย์สาขาบัญชี

เพ่ือให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมประชุมต่อได้เลยโดยไม่ต้องนัดเพิ่มนอกเวลา 

 2. เกิดการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มตามแผนที่วางไว้ 

 3. ไดค้วามรู้ที่เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชั้นปี 

 4. คณาจารย์กรรมการได้ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 5. หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาที่จบแต่ละชั้นปีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามต้องการ 

 6. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับหลักสูตรอ่ืนที่ต้องการ 



แนวปฏิบัติที่ด ี

เร่ือง ..........การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อ YLO....... 
 การทำให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ สามารถทำได้โดยการจัดแผนการ

เรียนให้นักศึกษาได้เรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ (CLO=YLO) แต่หากใน

ภาคการศึกษาใดที่ไม่สามารถจัดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้ครบทุก

คุณลักษณะ หลักสูตรจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมขึ้น การจัดกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาอาจเป็นการเพิ่มภาระงาน 

และเพิ่มเวลาให้ทั้งกับอาจารย์และนักศึกษา ดังนั้นหากสามารถลดภาระงานนี้ จากการเปลี่ยนกิจการเสริมให้

กลายเป็นกิจกรรมหลัก และบูรณาการกิจกรรมนั้นเข้ากับการเรียนการสอนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา โดย

การระบุกิจกรรมดังกล่าวไว้ใน มคอ.3 และรายงานผลของการจัดกิจกรรมไว้ใน มคอ.5 การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะ

เลือกให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพียงกิจกรรมเดียว โดยจะเลือกจัดกิจกรรมที่สามารถชดเชยส่วนที่ขาด

หายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาได้ ซึ่งกิจกรรมที่นำมาใช้อาจเป็นกิจกรรมที่ทางคณะบริหารธุรกิจ

เป็นเจ้าภาพ และขอความร่วมมือจากสาขาให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมก็ได้  เช่น กิจกรรม Social Enterprise หรือ

กิจกรรมที่สาขาการเงินเป็นจัด เช่น กิจกรรม Quick to Win เป็นต้น ลักษณะกิจกรรมที่จัดจะให้อาจารย์ผู้สอนใน

ชั้นปีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  

 ดังนั้นการให้ความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด (KM) ในการจัด

กิจกรรมเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (YLO) ตามที่หลักสูตร

ต้องการ จากการเปลี่ยนกิจกรรมเสริมให้กลายเป็นกิจกรรมหลักจะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาให้ความร่วมมือและ

เต็มใจที่จะทำกิจกรรมนั้น ส่งผลให้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 


