
แบบรายงานผลการน าแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบติัจริง 
  
 
1. อ้างถึงแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน    

  เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
  การยึดมั่นคุณธรรม/นำการเปลี่ยนแปลง  
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
  นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม  
ช่ือเร่ือง  การนาํ Fin Tech มาใชใ้นการสอนวิชา การอาํนวยการทางการเงิน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี   

 2. วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม  “นักบัญชี 4.0 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ด้วย
โปรแกรม Tableau” 

 สืบเน่ืองจากการได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์เร่ือง “การนํา Fin Tech มาใช้ในการสอนวิชา การ
อาํนวยการทางการเงิน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี” คณะบญัชีจึงไดต้ระหนกัถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงประเทศ
เขา้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม ฯลฯ ดงันั้นเพ่ือเป็นการพฒันานกั
บญัชีเขา้สู่ตลาดแรงงานในยคุเปล่ียนผา่น  คณะบญัชีจะตอ้งมีการพฒันายกระดบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจึงได้มีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก อีก 1 วิชาเพ่ิมเติมจากวิชาการอาํนวยการทางการเงิน   โดยมุ่งให้
ความรู้และเพ่ิมทกัษะด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีท่ีองค์กรระดบัประเทศนิยมใช้ 

ให้กับนักศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
คุณ ธงชัย ธรรมโชติ  Managing Director บริษัท 
Knowledge Management System มาให้ความรู้ใน
เ ร่ืองความสําคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อการ
แข่งขนัทางธุรกิจ   เคร่ืองมือขอ้มูลขนาดใหญ่และ
การประยุกต์ใช้   การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  การแปลงและทาํ
ความสะอาดข้อมูล  การสืบค้น  การประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การนํา เสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประยุกตใ์ชข้อ้มูลทางธุรกิจ ดว้ยโปรแกรม Tableau 
ในรายวิชา ACC467 การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่สําหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2562 โดยมี
วิธีการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรจดัประชุมวางแผนพฒันาหลกัสูตรให้มีความทนัสมยั 

 2. ประชุมทีมอาจารยผ์ูส้อน เพื่อออกแบบวางแผนการเรียนการสอนในรายวิชา ACC467 การใชข้อ้มูลขนาด
ใหญ่สาํหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ โดยมีการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด 60 ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนท่ีเป็น
ภาคบรรยาย ให้ดาํเนินการสอนโดยอาจารยข์องมหาวิทยาลยัรังสิต  40 ชัว่โมง 2) ส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบติั ให้ดาํเนินการ
โดยคุณ ธงชยั ธรรมโชติ 20 ชัว่โมง 

 3. ทีมอาจารยผ์ูส้อนจัดทาํรายละเอียดของรายวิชาเพื่อใช้เป็นแผนการพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของ
นกัศึกษา แผนการเรียนการสอนและการแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 4.ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2562 

 

เอกสารแนบ 2 



 
 

 3. ผลการด าเนินงาน/การประเมินผล 

ผลการพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นของนกัศึกษา 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผูส้อนไดท้าํขอ้ตกลงกบันกัศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในระหว่างท่ีเรียน  ไดแ้ก่  
การเตรียมตวัก่อนเขา้เรียน การเขา้เรียน ความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย ผลการประเมินนกัศึกษาสามารถบริหาร
เวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรคใ์นสังคมได ้วดัผลไดจ้ากการสังเกตุการพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
เขา้เรียน  การส่งงาน 

 
- ความรู้ ผูส้อนไดบ้รรยายทฤษฎีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประยุกต์ใชข้อ้มูลทางธุรกิจและ

นาํกรณีศึกษามาให้นกัศึกษาไดท้ดลองทาํผา่นโปรแกรม Tableau โดยการจดั Data Science Workshop: Tableau Desktop 
– Basic และมอบหมายให้นักศึกษาได้จัดทาํรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจรายบุคคล ผลการ
ประเมิน นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางดา้นอื่นท่ีสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ดา้นการบญัชี โดยสามารถ
บูรณาการและนาํมาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม วดัผลได้จากการนาํเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา ผ่าน 
Tableau Community Online 

- ทักษะทางปัญญา ผูส้อนไดบ้รรยายเน้ือหาในเร่ือง Data Science for Business จดั Data Science Workshop: 
Tableau Desktop – Advanced และมอบหมายงาน กรณีศึกษาในประเด็นท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะน้ีเช่น อพัเดท
ขอ้มูลจาํนวนผูติ้ดเช้ือในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้นกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล  ผลการประเมิน นกัศึกษาสามารถ
สืบค้น  ประมวลข้อมูล หลกัฐาน   แนวคิดต่างๆ  ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาไดด้้วยตนเอง   วดัผลได้จากการ
นาํเสนอผลงานในลกัษณะ Dashboards ผา่น Tableau Community Online            

- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผูส้อนได้บรรยายเน้ือหาในเร่ือง The Modern 
Audit,  Audit Analytics, Financial Statement Analytics และจดั Data Science Workshop: Tableau Desktop – Advanced 
ผา่นโปรแกรม Zoom และมอบหมายงานกลุ่มให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลงบการเงินยอ้นหลงั ของบริษทัจดัทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยม์าวิเคราะห์ ผลการประเมิน นกัศึกษาสามารถปฏิบติัและรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ วดัผลไดจ้ากการนาํเสนอผลงานโดยมีทีมผูส้อนเป็นกรรมการประเมิน 

- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาน้ีผูส้อนได้ใช้ตาํราต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาไดพ้ฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษและคุน้ชินกบัคาํศพัท์ทางเทคนิคเฉพาะ สามารถอ่านทาํความ
เขา้ใจและแปลความหมายได้ และไดม้อบหมายให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ไปศึกษาความรู้
เพ่ิมเติมในเว็บไซด์ Tableau Training  https://www.tableau.com/learn/classroom 
แลว้นาํความรู้ท่ีไดจ้ดัทาํสรุปผลการเรียนรู้และนาํเสนอ ผลการประเมินนกัศึกษามี
ทกัษะการใชวิ้ธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจอย่างสร้างสรรคใ์นการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  หรือข้อโต้แยง้  และยงั
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ วดัผลไดจ้าก
การนําเสนอผลงาน การตั้งประเด็นคาํถาม ตอบโต้กันในชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

4.  ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเตรียมสอน  เก่ียวกบัการหาตาํราท่ีเหมาะสมท่ีจะใชส้อน  ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของเน้ือหารายวิชา เคร่ืองมือขอ้มูลขนาดใหญ่จะจดัหาไดอ้ยา่งไร    และประการสุดทา้ยผูส้อน     

              ในระหว่างดาํเนินการเรียนการสอนไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทาํให้มีการปรับการเรียนการ
สอนผา่นระบบออนไลนเ์พ่ือยบัย ั้งการติดต่อของโรคน้ี ส่งผลให้การประเมินผลผูเ้รียนมีอปุสรรคบา้งเลก็นอ้ย  

 

 



 
 

5.  แนวทางการแก้ไขปัญหา  การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

            1. ตําราท่ีจะใช้ในการสอน   คณบดีคณะบัญชี ได้พยายามติดต่อกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํมากมาย จนไม่สามารถเลือกท่ีเหมาะกบันักศึกษาของเราในท่ีสุดได้
คน้หาหนงัสือจากศูนยห์นงัสือจุฬา และไดพ้บหนงัสือท่ีคิดว่าเหมาะสมกบัวิชาท่ีสุด 2 เล่ม 

            2.  เน้ือหารายวิชาท่ีกาํหนดใน มคอ.3  จะเหมาะกบัเน้ือหาในหนงัสือหรือไม่ และจะมีอาจารยผ์ูส้อนท่ีสอนให้
คณะไดห้รือไม่  การแกไ้ขปัญหาคือ ดว้ยเหตุท่ีเน้ือหาสาระรายวิชาจะเป็นดา้นเทคโนโลยีมากกว่าบญัชี  คณะจึงตดัสินใจ
เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ตรงมาช่วยสอน โดยขอความช่วยเหลือจาก ดร. บุษกริน นิติวงศ์  จากคณะ
บริหารธุรกิจซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  โดยปรึกษาหารือกบัคณบดี
ก่อนท่ีจะมีการเปิดสอนประมาณ 3 เดือน  และมีอาจารยป์ระจาํคณะบญัชีท่ีมีพ้ืนความรู้ดา้น IT เป็นผูรั้บผิดชอบรายวิชา  
และทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยสอน   ซ่ึงเป็นการพฒันาความพร้อมของอาจารยป์ระจาํคณะไปในตวั  ทาํให้มีการปรับเน้ือหา
การสอน ให้เหมาะสมกบัรายวิชาและตาํราท่ีมี ซ่ึงเป็นความโชคดีของคณะท่ีได ้ดร. บุษกริน นิติวงศ ์ท่ีรับเป็นผูส้อนโดย
ท่านไดส้รรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีทาํงานดา้น Big data โดยตรง  มาช่วยสอนดา้นเทคนิค 5  คร้ัง  พร้อมทาํเคร่ืองมือ Big data  
ท่ีเหมาะสมกบังานนกับญัชีมาใชใ้นการเรียนการสอน  

เน่ืองจากเป็นการเปิดสอนรายวิชาเป็นคร้ังแรก  จะทาํการประเมินการสอนทุกคาบ ทุกหัวขอ้ในการสอน ว่า
นกัศึกษาไดเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร  ประกอบการสอบถามนกัศึกษา  หากพบว่ามีปัญหาการ
สอนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้นกัศึกษา  จะปรับแนวทางการสอน หรือปรับเน้ือหา ให้มีความเหมาะสม 

จากการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดงักล่าว  คณะบญัชีสามารถเปิดการเรียนการสอนวิชาดงักล่าวได ้ โดยการนาํ
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาสอนให้นกัศึกษาไดส้ําเร็จ  สําหรับผลกระทบจากโควิด 19  ท่านอาจารย ์ดร. บุษกริน นิติวงศ์         
สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดีและเหมาะสม 

6. อ่ืนๆ 

นกับญัชี 4.0 จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเคยเป็นอุปสรรของนกับญัชี เช่น ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ฯ เพื่อความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มีทกัษะความรู้เพียงพอ เพ่ิมความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัในตลาดแรงงานต่อไป 

 
 
 
                
                    อ.มลสิการณ์ ตรีพฒันสิทธ์ิ 
                                                    ผูรั้บผิดชอบรายวิชา 

 


