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Learning Outcomes 
Possible Instructional 

Approaches 
Possible Assessments of Professional 

Competence 
(1) Describe, Identify  Lecture  

 Discussion 
 Self-Study 
 Case Study 
 Inquiry-based instruction 
 Research-based instruction 
 Project-based instruction 
 Practical experiences 
 Roleplay 
 Simulations 

 Written and Oral Examination (Objective 
test, Short answers, Extended essays) 

 Performance assessment 
 Presentations 
 Project-based assessment 
 Workplace assessment 

(2) Explain  Lecture  
 Discussion 
 Demonstration 
 Self-Study 
 Case Study 
 Research-based instruction 
 Project-based instruction 
 Seminar 

 Written Examinations (Objective test, 
Short answers, Restricted essays, 
Extended essays) 

 Presentations 
 Project-based assessment 
 Performance assessment 

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

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

 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 



 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                 Instructional Approaches & Assessments of Professional Competence 

Learning Outcomes 
Possible Instructional 

Approaches 
Possible Assessments of Professional 

Competence 
(4) Evaluate, Compare, 
Assess, Anticipate 

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

 Written Examinations (Objective test, 
Short answers, Essays) 

 Performance assessment (Journal Entries, 
Cash Budget, Proforma report) 

 Presentations (Written or Oral) 
 Project-based assessment 
 Workplace assessment 

(5) Interpret  Lecture  
 Discussion 
 Case Study 

 Written Examinations (Objective test, 
Essays, Restricted essays) 

 Presentations (Written or Oral) 
 Performance assessment 

(6) Analyze  Lecture  
 Discussion 
 Demonstration 
 Case Study 
 Inquiry-based instruction 
 Research-based instruction 
 Project-based instruction 

 Written Examinations (Objective test, 
Short answers, Essays, Restricted 
essays, Extended essays) 

 Performance assessment (i.e. Cash 
Budget, Proforma report) 

 Presentations 
 Project-based assessment 

(7) Recommend 
solutions, Present 
ideas, Review 

 Discussion 
 Research-based instruction 
 Inquiry-based instruction 
 Roleplay  
 Simulations 
 Practical experiences 
 Project-based instruction 
 Practical experiences 

 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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วิธีการสอน (Instructional Approaches) 
 

วิธีการสอน ความหมาย 
Case Study การสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนศกึษาวเิคราะห ์ท าความเขา้ใจกรณศีกึษาซึง่เป็น

เรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิ 
Demonstration การสอนโดยใชก้ารสาธติ เป็นวธิกีารสอนทีน่ าเสนอประสบการณ์อย่างเป็น

รปูธรรม 
Discussion การสอนโดยใชก้ารอภปิราย ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ะหว่างกนัและกนัในประเดน็ใดประเดน็หน่ึงทีก่ าหนด 
Inquiry-based Instruction การสอนทีเ่น้นกระบวนการในการสบืสอบและคน้ควา้ตามประเดน็ค าถามที่

ก าหนดขึน้  
Lecture การสอนโดยใชก้ารบรรยาย 
Problem-based Instruction การสอนทีเ่น้นการเรยีนรูผ้่านกระบวนการวเิคราะหแ์ละแสวงหาค าตอบของ

ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
Project-based Instruction การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน เป็นการสอนทีผู่เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ในเรือ่ง

ทีส่นใจ โดยมกีารก าหนดจดุมุง่หมายของการศกึษาอยา่งชดัเจน มกีารวาง
แผนการด าเนินงานและด าเนินการศกึษา คน้ควา้ทดลองหรอืผลติผลงาน
อยา่งเป็นระบบภายใตก้ารใหค้ าปรกึษา แนะน าช่วยเหลอืและตดิตาม
ความกา้วหน้าในการด าเนินงานโดยผูส้อน เมือ่สิน้สุดโครงการผูเ้รยีน
น าเสนอผลงาน และมกีารอภปิรายซกัถาม แลกเปลีย่นประสบการณ์การ
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 

Research-based Instruction การสอนทีใ่ชก้ารวจิยัเป็นฐาน สามารถด าเนินการไดห้ลายรปูแบบ ตัง้แต่
การน าผลงานวจิยัมาประกอบการเรยีนการสอนหรอืมอบหมายใหผู้เ้รยีน
สบืคน้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระทีเ่รยีน ไปจนถงึการสอนทีผู่เ้รยีนใช้
กระบวนการวจิยัในการแสวงหาค าตอบหรอืความรูใ้หม่ทีเ่ชื่อถอืไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

Role play and Simulation การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมตแิละสถานการณ์จ าลอง 
Self-Study การศกึษาดว้ยตนเอง 
Seminar การสอนโดยใชก้ารสมัมนา เหมาะกบัเนื้อหาทีม่ลีกัษณะเปิดกวา้ง และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ของตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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รปูแบบการประเมิน (Assessments) 
 

รปูแบบการประเมิน ความหมาย 
Objective testing การทดสอบปรนยั เป็นการทดสอบดว้ยแบบสอบทีม่กีารใหค้ะแนนทีช่ดัเจน 

เขา้ใจตรงกนัระหว่างผูต้รวจ เนื่องจากมคี าตอบถูกหรอืการเฉลยทีต่รงกนั 
ไมว่่าใหใ้ครมาตรวจใหค้ะแนนกจ็ะไดค้ะแนนทีต่รงกนั ส่วนใหญ่ใชใ้นการ
ทดสอบทางพุทธพิสิยั ความรู ้ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปใชข้องผูเ้รยีน 
ส าหรบัรปูแบบของขอ้สอบ สามารถเป็นไดท้ัง้ ขอ้สอบเลอืกตอบ ขอ้สอบ
ถูกผดิ ขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบแบบเตมิค า เป็นตน้  

Oral examinations การทดสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบดว้ยการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หก้าร
ทดสอบหรอืคร ูและผูร้บัการทดสอบหรอืนกัเรยีน โดยการพดูคุยกนั เพื่อ
ตรวจสอบความคดิ ความเขา้ใจของผูร้บัการทดสอบ และใหผู้ร้บัการทดสอบ
แสดงความรู ้ความคดิของตนเองทางวาจา หรอืสามารถซกัถามหรอื
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ไดห้ากไมเ่ขา้ใจในขอ้ค าถาม ส่วนใหญ่ใชใ้นการ
ทดสอบทางพุทธพิสิยั ซึง่สามารถวดัดา้นทกัษะพสิยั เช่น ทกัษะการสื่อสาร 
และการวดัจติพสิยัของผูร้บัการทดสอบไดอ้กีดว้ย การทดสอบปากเปล่า มี
ขอ้ดใีนการไดม้าซึง่ค าตอบทีห่ลากหลาย ผูต้อบสามารถคดิวเิคราะห ์
ประเมนิ สงัเคราะหห์รอืสรา้งสรรคค์ าตอบดว้ยตนเองได้ 

Performance assessment การประเมนิภาคปฏบิตั ิเป็นการทดสอบทีใ่ชก้ารบูรณาการความรูโ้ดยรวมที่
เรยีนรูม้าแลว้ในรปูแบบของการลงมอืท า ปฏบิตักิาร ประยกุตใ์ชค้วามรู ้ 
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการด าเนินงาน ซึง่สามารถวดั
และประเมนิไดท้ัง้กระบวนการขัน้ตอน และผลการปฏบิตังิาน ตามแต่
ลกัษณะสิง่ทีต่อ้งการจะวดัและประเมนิ โดยทัว่ไป ผูใ้หค้ะแนนใชก้ารสงัเกต 
การตรวจผลงาน ดว้ยการใหค้ะแนนแบบรบูรคิ (Rubric) ซึง่ผูใ้หค้ะแนนตอ้ง
มกีารก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนล่วงหน้าท าการประเมนิ ทัง้นี้รปูแบบ
การประเมนิภาคปฏบิตัดิงักล่าว ผูก้ าหนดเกณฑก์ารประเมนิ อาจจะเป็นคร ู
ผูร้บัผดิชอบรายวชิา ซึง่สามารถอนุญาตใหผู้ร้บัการประเมนิหรอืผูเ้รยีนเขา้
มามสี่วนรว่มในการรบัรูห้รอืก าหนดเกณฑก์ารประเมนิดงักล่าวได้ 

Presentation การน าเสนองาน เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาคปฏบิตั ิทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูร้บัการทดสอบไดน้ าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ การท าโครงการต่างๆ ผ่าน
การน าเสนอทางวาจา ซึง่ผูน้ าเสนอสามารถใชส้ื่ออุปกรณ์ การสื่อสาร 
เทคโนโลย ีต่างๆ ประกอบการน าเสนอใหม้น่ีาสนใจ เพื่อใหผู้ป้ระเมนิเหน็ถงึ
กระบวนการท างาน ผลงาน และทกัษะในการสื่อสาร ความสามารถในการ
ตอบค าถาม และความคดิเหน็ต่องานของผูน้ าเสนองานไดอ้กีดว้ย 
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รปูแบบการประเมิน ความหมาย 
Project-based assessment  เป็นการประเมนิ ทีผู่ร้บัการประเมนิตอ้งคดิโครงการ และลงมอืปฏบิตังิาน

ผ่านการท าโครงการทีก่ าหนดขึน้ ซึง่ตอ้งใชค้วามรู ้ทกัษะความสามารถมา
บรูณาการ ฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา การวางแผน ซึง่อาจเป็นการ
ด าเนินงานรว่มกบัผูอ้ื่น หรอืเป็นโครงการทีร่บัผดิชอบเพยีงคนเดยีว ทัง้นี้
ผูร้บัการประเมนิควรมโีอกาสไดม้กีารพดูคุยรบัค าปรกึษาจากอาจารยท์ี่
ปรกึษา ทีจ่ะประเมนิความสามารถของผูร้บัการประเมนิจากกระบวนการ
ท างาน และผลงานของโครงการเป็นระยะ เพื่อรบัขอ้มลูป้อนกลบัในการ
พฒันาปรบัปรงุงานของตนเอง  

Written essays การสอบดว้ยขอ้ความเรยีงหรอือตันยั ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบทางพุทธิ
พสิยั ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ส้อบไดแ้สดงความคดิเชงิวเิคราะห ์ประเมนิ 
สงัเคราะหห์รอืสรา้งสรรคค์ าตอบดว้ยตนเอง ในรปูแบบการเขยีนตอบขอ้
ค าถามทีก่ าหนดขึน้ การทดสอบดงักล่าวอาจเป็นขอ้สอบอตันยัทีม่กีารจ ากดั
ขอบเขตของค าตอบ (Restricted) หรอืการเปิดกวา้งทางความคดิเหน็ 
(Extended) ทัง้นี้การใหค้ะแนนอาจมคีวามคลาดเคลื่อนขึน้อยูก่บัหลาย
ปัจจยั เช่น ลกัษณะผูต้รวจใหค้ะแนน ลายมอืผูร้บัการทดสอบ เป็นตน้ 
ดงันัน้ผูส้อน ควรมกีารก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรคิ (Rubric) หรอื
ผูต้รวจใหค้ะแนนควรไดร้บัการซกัซอ้มเพื่อใหก้ารตรวจใหค้ะแนนเป็น
มาตรฐาน 

Written examinations การสอบขอ้เขยีน เป็นการทดสอบทางพุทธพิสิยั รวมทัง้ทกัษะปฏบิตัใินการ
วดัความสามารถบางประการณ์ ในรปูแบบของการสอบขอ้เขยีนทีม่กีารใช้
กระดาษ ดนิสอ หรอืปากกา ในการสื่อสาร ปัจจบุนัอาจเป็นการทดสอบใน
ระบบคอมพวิเตอร ์ลกัษณะรปูแบบการทดสอบมคีวามหลากหลาย เป็นได้
ทัง้ขอ้สอบทีเ่ป็นปรนยั ทีม่กีารใหค้ะแนนค าตอบถูกทีช่ดัเจน เช่น ขอ้สอบ
เลอืกตอบ ขอ้สอบถูกผดิ ขอ้สอบแบบจบัคู่ เป็นต้น หรอืขอ้สอบทีเ่ป็นอตันยั 
หรอืขอ้สอบทีม่กีารเขยีนตอบ ทัง้ขอ้สอบแบบอตันยัจ ากดัค าตอบ และอตันยั
ทีไ่ม่จ ากดัค าตอบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้อบขอ้สอบไดแ้สดงความคดิอยา่ง
สรา้งสรรคเ์ป็นอสิระมากขึน้ เป็นตน้ 

Workplace assessments การประเมนิการท างาน เป็นการประเมนิทางการฝึกทกัษะประสบการณ์ทาง
วชิาชพี ทัง้รปูแบบกระบวนการท างาน และผลงานแบบองคร์วม ทีเ่ป็น
การบูรณาการความรู ้ทกัษะความสามารถ และเจตคตใินการปฏบิตังิาน จงึ
เป็นทัง้การประเมนิภาคปฏบิตั ิในสถานการณ์การท างานจรงิ โดยวดัและ
ประเมนิผ่านการสงัเกตการท างาน การประเมนิการท างานนี้ อาจมผีูป้ระเมนิ
หลายฝ่าย อนัไดแ้ก่ อาจารยท์ีเ่ป็นเจา้ของวชิา ผูท้ีร่บัมอบหมายใหป้ระเมนิ
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รปูแบบการประเมิน ความหมาย 
ของหน่วยงาน เพื่อนผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึ ผูร้บับรกิารของผูป้ฏบิตังิานนัน้อกี
ดว้ย  

360 degree assessments เป็นการประเมนิทีม่ผีูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหลายฝ่ายมสี่วนรว่มในการประเมนิ 
เช่น คร ูผูบ้งัคบับญัชา หวัหน้า ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการประเมนิของ
หน่วยงาน เพื่อนรว่มงาน (Peer-assessment) ลกูคา้ ผูร้บับรหิาร ลกูน้อง 
รวมถงึ การประเมนิตนเอง (Self-assessment) ทัง้นี้เพื่อใหผู้ร้บัการประเมนิ 
ไดข้อ้มลู สารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใชใ้นการพฒันาปรบัปรงุการ
ท างานของตนเองในอนาคต การประเมนิรปูแบบนี้มกัใชใ้นการประเมนิการ
ปฏบิตังิานทีม่ผีูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหลายฝ่าย ดงันัน้เกณฑก์ารประเมนิตอ้งมี
การก าหนดใหม้คีวามชดัเจน เขา้ใจไดต้รงกนั หรอืสามารถใชเ้กณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรคิ (Rubric) เพื่ออธบิายลกัษณะพฤตกิรรมทีจ่ะไดร้บัคะแนน
แต่ละระดบั 

 
 


