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Learning Outcomes
(1) Describe, Identify

(2) Explain

(3) Apply, Prepare,
Use, Display,
Communication,
Demonstrate, Set
standards, Manage,
Undertake































Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence

Possible Instructional
Approaches
Lecture
Discussion
Self-Study
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations
Lecture
Discussion
Demonstration
Self-Study
Case Study
Research-based instruction
Project-based instruction
Seminar
Lecture
Discussion
Demonstration
Self-Study
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations







Possible Assessments of Professional
Competence
Written and Oral Examination (Objective
test, Short answers, Extended essays)
Performance assessment
Presentations
Project-based assessment
Workplace assessment

 Written Examinations (Objective test,
Short answers, Restricted essays,
Extended essays)
 Presentations
 Project-based assessment
 Performance assessment

 Written and Oral Examinations (Objective
test, Short answers, Restricted essays,
Extended essays)
 Performance assessment (Costs of Goods
Manufactured and Sold, Variance
Analysis, Master Budgets, Proforma
Statements)
 Presentations (Written or Oral)
 Project-based assessment
 Workplace assessment
 Self-assessment
 Peer assessment
 360 degrees assessment
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Learning Outcomes
(4) Evaluate, Compare, 
Assess, Anticipate









(5) Interpret



(6) Analyze

(7) Recommend
solutions, Present
ideas, Review

















Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence

Possible Instructional
Approaches
Lecture
Discussion
Demonstration
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations
Lecture
Discussion
Case Study
Lecture
Discussion
Demonstration
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Project-based instruction
Discussion
Research-based instruction
Inquiry-based instruction
Roleplay
Simulations
Practical experiences
Project-based instruction
Practical experiences







Possible Assessments of Professional
Competence
Written Examinations (Objective test,
Short answers, Essays)
Performance assessment (Journal Entries,
Cash Budget, Proforma report)
Presentations (Written or Oral)
Project-based assessment
Workplace assessment

 Written Examinations (Objective test,
Essays, Restricted essays)
 Presentations (Written or Oral)
 Performance assessment
 Written Examinations (Objective test,
Short answers, Essays, Restricted
essays, Extended essays)
 Performance assessment (i.e. Cash
Budget, Proforma report)
 Presentations
 Project-based assessment
 Written Examinations (Short answers,
Extended essays)
 Performance assessment
 Project-based assessment
 Workplace assessment
 Presentations
 Self-assessment
 Peer assessment
 360 degrees assessment
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Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence

วิ ธีการสอน (Instructional Approaches)
วิ ธีการสอน
Case Study

ความหมาย
การสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนศึกษาวิเคราะห์ ทาความเข้าใจกรณีศกึ ษาซึง่ เป็ น
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง
Demonstration
การสอนโดยใช้การสาธิต เป็ นวิธกี ารสอนทีน่ าเสนอประสบการณ์อย่างเป็ น
รูปธรรม
Discussion
การสอนโดยใช้การอภิปราย ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างกันและกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งทีก่ าหนด
Inquiry-based Instruction
การสอนทีเ่ น้นกระบวนการในการสืบสอบและค้นคว้าตามประเด็นคาถามที่
กาหนดขึน้
Lecture
การสอนโดยใช้การบรรยาย
Problem-based Instruction การสอนทีเ่ น้นการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการวิเคราะห์และแสวงหาคาตอบของ
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ โดยใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
Project-based Instruction การสอนโดยใช้โครงการเป็ นฐาน เป็ นการสอนทีผ่ เู้ รียนศึกษาค้นคว้าในเรือ่ ง
ทีส่ นใจ โดยมีการกาหนดจุดมุง่ หมายของการศึกษาอย่างชัดเจน มีการวาง
แผนการดาเนินงานและดาเนินการศึกษา ค้นคว้าทดลองหรือผลิตผลงาน
อย่างเป็ นระบบภายใต้การให้คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลือและติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโดยผูส้ อน เมือ่ สิน้ สุดโครงการผูเ้ รียน
นาเสนอผลงาน และมีการอภิปรายซักถาม แลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
Research-based Instruction การสอนทีใ่ ช้การวิจยั เป็ นฐาน สามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ ตัง้ แต่
การนาผลงานวิจยั มาประกอบการเรียนการสอนหรือมอบหมายให้ผเู้ รียน
สืบค้นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาระทีเ่ รียน ไปจนถึงการสอนทีผ่ เู้ รียนใช้
กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาคาตอบหรือความรูใ้ หม่ทเ่ี ชื่อถือได้อย่างเป็ น
ระบบ
Role play and Simulation การสอนโดยใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จาลอง
Self-Study
การศึกษาด้วยตนเอง
Seminar
การสอนโดยใช้การสัมมนา เหมาะกับเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะเปิ ดกว้าง และเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างกว้างขวาง

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence

รูปแบบการประเมิ น (Assessments)
รูปแบบการประเมิ น
Objective testing

Oral examinations

Performance assessment

Presentation

ความหมาย
การทดสอบปรนัย เป็ นการทดสอบด้วยแบบสอบทีม่ กี ารให้คะแนนทีช่ ดั เจน
เข้าใจตรงกันระหว่างผูต้ รวจ เนื่องจากมีคาตอบถูกหรือการเฉลยทีต่ รงกัน
ไม่ว่าให้ใครมาตรวจให้คะแนนก็จะได้คะแนนทีต่ รงกัน ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ทดสอบทางพุทธิพสิ ยั ความรู้ ความเข้าใจ การนาความรูไ้ ปใช้ของผูเ้ รียน
สาหรับรูปแบบของข้อสอบ สามารถเป็ นได้ทงั ้ ข้อสอบเลือกตอบ ข้อสอบ
ถูกผิด ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบเติมคา เป็ นต้น
การทดสอบปากเปล่า เป็ นการทดสอบด้วยการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้การ
ทดสอบหรือครู และผูร้ บั การทดสอบหรือนักเรียน โดยการพูดคุยกัน เพื่อ
ตรวจสอบความคิด ความเข้าใจของผูร้ บั การทดสอบ และให้ผรู้ บั การทดสอบ
แสดงความรู้ ความคิดของตนเองทางวาจา หรือสามารถซักถามหรือ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้หากไม่เข้าใจในข้อคาถาม ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ทดสอบทางพุทธิพสิ ยั ซึง่ สามารถวัดด้านทักษะพิสยั เช่น ทักษะการสื่อสาร
และการวัดจิตพิสยั ของผูร้ บั การทดสอบได้อกี ด้วย การทดสอบปากเปล่า มี
ข้อดีในการได้มาซึง่ คาตอบทีห่ ลากหลาย ผูต้ อบสามารถคิดวิเคราะห์
ประเมิน สังเคราะห์หรือสร้างสรรค์คาตอบด้วยตนเองได้
การประเมินภาคปฏิบตั ิ เป็ นการทดสอบทีใ่ ช้การบูรณาการความรูโ้ ดยรวมที่
เรียนรูม้ าแล้วในรูปแบบของการลงมือทา ปฏิบตั กิ าร ประยุกต์ใช้ความรู้
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการดาเนินงาน ซึง่ สามารถวัด
และประเมินได้ทงั ้ กระบวนการขัน้ ตอน และผลการปฏิบตั งิ าน ตามแต่
ลักษณะสิง่ ทีต่ อ้ งการจะวัดและประเมิน โดยทัวไป
่ ผูใ้ ห้คะแนนใช้การสังเกต
การตรวจผลงาน ด้วยการให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) ซึง่ ผูใ้ ห้คะแนนต้อง
มีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนก่อนล่วงหน้าทาการประเมิน ทัง้ นี้รปู แบบ
การประเมินภาคปฏิบตั ดิ งั กล่าว ผูก้ าหนดเกณฑ์การประเมิน อาจจะเป็ นครู
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา ซึง่ สามารถอนุญาตให้ผรู้ บั การประเมินหรือผูเ้ รียนเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับรูห้ รือกาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้
การนาเสนองาน เป็ นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาคปฏิบตั ิ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ผูร้ บั การทดสอบได้นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การทาโครงการต่างๆ ผ่าน
การนาเสนอทางวาจา ซึง่ ผูน้ าเสนอสามารถใช้ส่อื อุปกรณ์ การสื่อสาร
เทคโนโลยี ต่างๆ ประกอบการนาเสนอให้มนี ่ าสนใจ เพื่อให้ผปู้ ระเมินเห็นถึง
กระบวนการทางาน ผลงาน และทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการ
ตอบคาถาม และความคิดเห็นต่องานของผูน้ าเสนองานได้อกี ด้วย
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รูปแบบการประเมิ น
ความหมาย
Project-based assessment เป็ นการประเมิน ทีผ่ ูร้ บั การประเมินต้องคิดโครงการ และลงมือปฏิบตั งิ าน
ผ่านการทาโครงการทีก่ าหนดขึน้ ซึง่ ต้องใช้ความรู้ ทักษะความสามารถมา
บูรณาการ ฝึกทักษะการแก้ไขปั ญหา การวางแผน ซึง่ อาจเป็ นการ
ดาเนินงานร่วมกับผูอ้ ่นื หรือเป็ นโครงการทีร่ บั ผิดชอบเพียงคนเดียว ทัง้ นี้
ผูร้ บั การประเมินควรมีโอกาสได้มกี ารพูดคุยรับคาปรึกษาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ทีจ่ ะประเมินความสามารถของผูร้ บั การประเมินจากกระบวนการ
ทางาน และผลงานของโครงการเป็ นระยะ เพื่อรับข้อมูลป้ อนกลับในการ
พัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง
Written essays
การสอบด้วยข้อความเรียงหรืออัตนัย ส่วนใหญ่เป็ นการทดสอบทางพุทธิ
พิสยั ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผสู้ อบได้แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ ประเมิน
สังเคราะห์หรือสร้างสรรค์คาตอบด้วยตนเอง ในรูปแบบการเขียนตอบข้อ
คาถามทีก่ าหนดขึน้ การทดสอบดังกล่าวอาจเป็ นข้อสอบอัตนัยทีม่ กี ารจากัด
ขอบเขตของคาตอบ (Restricted) หรือการเปิ ดกว้างทางความคิดเห็น
(Extended) ทัง้ นี้การให้คะแนนอาจมีความคลาดเคลื่อนขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปั จจัย เช่น ลักษณะผูต้ รวจให้คะแนน ลายมือผูร้ บั การทดสอบ เป็ นต้น
ดังนัน้ ผูส้ อน ควรมีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) หรือ
ผูต้ รวจให้คะแนนควรได้รบั การซักซ้อมเพื่อให้การตรวจให้คะแนนเป็ น
มาตรฐาน
Written examinations
การสอบข้อเขียน เป็ นการทดสอบทางพุทธิพสิ ยั รวมทัง้ ทักษะปฏิบตั ใิ นการ
วัดความสามารถบางประการณ์ ในรูปแบบของการสอบข้อเขียนทีม่ กี ารใช้
กระดาษ ดินสอ หรือปากกา ในการสื่อสาร ปั จจุบนั อาจเป็ นการทดสอบใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะรูปแบบการทดสอบมีความหลากหลาย เป็ นได้
ทัง้ ข้อสอบทีเ่ ป็ นปรนัย ทีม่ กี ารให้คะแนนคาตอบถูกทีช่ ดั เจน เช่น ข้อสอบ
เลือกตอบ ข้อสอบถูกผิด ข้อสอบแบบจับคู่ เป็ นต้น หรือข้อสอบทีเ่ ป็ นอัตนัย
หรือข้อสอบทีม่ กี ารเขียนตอบ ทัง้ ข้อสอบแบบอัตนัยจากัดคาตอบ และอัตนัย
ทีไ่ ม่จากัดคาตอบทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบข้อสอบได้แสดงความคิดอย่าง
สร้างสรรค์เป็ นอิสระมากขึน้ เป็ นต้น
Workplace assessments
การประเมินการทางาน เป็ นการประเมินทางการฝึกทักษะประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ ทัง้ รูปแบบกระบวนการทางาน และผลงานแบบองค์รวม ทีเ่ ป็ น
การบูรณาการความรู้ ทักษะความสามารถ และเจตคติในการปฏิบตั งิ าน จึง
เป็ นทัง้ การประเมินภาคปฏิบตั ิ ในสถานการณ์การทางานจริง โดยวัดและ
ประเมินผ่านการสังเกตการทางาน การประเมินการทางานนี้ อาจมีผปู้ ระเมิน
หลายฝ่ าย อันได้แก่ อาจารย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของวิชา ผูท้ ร่ี บั มอบหมายให้ประเมิน
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รูปแบบการประเมิ น

360 degree assessments

Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence

ความหมาย
ของหน่วยงาน เพื่อนผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึง ผูร้ บั บริการของผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ อีก
ด้วย
เป็ นการประเมินทีม่ ผี มู้ สี ่วนเกีย่ วข้องหลายฝ่ ายมีส่วนร่วมในการประเมิน
เช่น ครู ผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้า ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายในการประเมินของ
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน (Peer-assessment) ลูกค้า ผูร้ บั บริหาร ลูกน้อง
รวมถึง การประเมินตนเอง (Self-assessment) ทัง้ นี้เพื่อให้ผรู้ บั การประเมิน
ได้ขอ้ มูล สารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ทางานของตนเองในอนาคต การประเมินรูปแบบนี้มกั ใช้ในการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ผี มู้ สี ่วนเกีย่ วข้องหลายฝ่ าย ดังนัน้ เกณฑ์การประเมินต้องมี
การกาหนดให้มคี วามชัดเจน เข้าใจได้ตรงกัน หรือสามารถใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (Rubric) เพื่ออธิบายลักษณะพฤติกรรมทีจ่ ะได้รบั คะแนน
แต่ละระดับ

