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บทน า 

 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยพายัพ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จริยธรรมและคุณธรรม เพ่ือให้บัณฑิตมี

วิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีคุณธรรม โดยมีการเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ประจ า 

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบัญชี ด้านการเงินและการธนาคาร 

จ านวน 27 ท่าน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและเติบโตอย่างยั่งยืน  เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการมี

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่ 2.1.3. พัฒนา

ระบบและกลไกบริหารงานบุคคลเพ่ือบริหารอัตราก าลังคน การจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถเชิง

สมรรถนะของบุคลากรและผู้น าทุกระดับให้สามารถปฏิบั ติติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะบัญชี การเงิน

และการธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการจัดระบบองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  และความรู้ที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้ด้านวิธีการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่

ถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามหัวข้อที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา  

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประพฤติ ปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นกิจนิสัยทั้งต่อตนเอง   ต่อผู้อ่ืน  ต่อสังคมและประเทศชาติ  จะท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง   

และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว  รวมไปถึงสถาบันครอบครัว    สถาบันการศึกษา  และสถาบันศาสนา  ที่ต้องมี

บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ส่งเสริมให้มี คุณธรรมและจริยธรรม  ที่จะน าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรม

ที่ไม่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากเกินไป  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  การศึกษาจึง

มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ   ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพท าให้รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิดสร้างสรรค์  

รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงพา

ตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 ทางคณะฯ ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกัน จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในทุกมิติอย่างสมดุลทุกด้าน คือ ทั้งจิตใจ 

ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถเพ่ือให้เพียบพร้อมทั้งด้าน คุณธรรม และความรู้  ในการด าเนินชีวิต

อย่างเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียรอันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมเผชิญต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ในบริบทของตนเอง   

 ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบ ทาง

คณะฯ ตระหนักและได้ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก จึงได้ระบุหัวข้อองค์

ความรู้ด้านการเรียนการสอน ในเรื่องของวิธีการปลูกจิตส านึกและวิธีการป้องกันเพ่ือให้นักศึกษาไม่ทุจริต ทั้ง

ต่อตนเองและผู้อ่ืน จากคณะกรรมการบริหาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และทางคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ประจ าปี 2559 ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ทีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้านของการป้องการการทุจริตที่เกิดขึ้นในการสอบและมีการสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมในการ

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้คณาจารย์ในคณะฯ สามารถน าไปปฏิบัติและปรับใช้ในการเรียนการสอน

ในทางการบัญชี การเงินและการธนาคารได้ 

  



 
 

แผนการจัดการความรู้ 
 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  
ขอบเขต KM : (1)  วิธีการปลกูจิตส านึกและการป้องกันเพื่อไม่ให้นักศึกษาทจุริต 

เป้าหมาย KM (Desired State) :  
1. วิธีการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาในคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  ไม่ทุจริตในการเรียนการสอบและ

ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการทุจริต 

2. วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีทุจริตในการสอบ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   
:  อาจารย์ประจ าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

การบัญชีได้ 

:  จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบวิชาการบัญชี ลดลง ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่ทุจริตในปีการศึกษา 

2558 ที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การบ่งชี้ความรู้ 

1. ประชุม
กรรมการบริหาร
คณะเพื่อบ่งชี้
ความรู้ในการ
เลือกหัวข้อ 
- การปลูก

จิตส านึกเพื่อ
ไม่ให้
นักศึกษา
ทุจริต 

- การป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

22 
กุมภาพันธ์ 

2560 

- กรรมการ 
บริหารคณะ
วิชามีสว่นร่วม
ในการก าหนด
ประเด็นความรู้
ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่
ก าหนด 

- ขอบข่ายความรู้ 

- มากกว่าหรือ
เท่ากบั 
ร้อยละ 80 
ของ
กรรมการบริห
ารคณะ
ทั้งหมด 

- อย่างน้อย 1 
ขอบข่าย 

- คณะ 
กรรมการ

จัดการความรู้
คณะบัญชี 

การเงินและ
การธนาคาร 
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2. วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีทุจริตในการสอบ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   
:  อาจารย์ประจ าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

การบัญชีได้ 
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2558 ที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 การสร้างและ

แสวงหาความรู ้
- ค้นหาผู้มีความรู้

ในการปลูก
จิตส านึก และ
แนวทางการ
ป้องกันเพื่อไม่ให้
นักศึกษาเกิด
การทุจริต 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้คณะ
บัญชี การเงิน
และการธนาคาร 
ได้เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 6 ท่าน  
1. รศ.บุษบา 

อารีย์ 
2. ผศ.พิกุล 

พงษ์กลาง 

มีนาคม – 
พฤษภาคม 

2560 

2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อดึง
ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญใน
การปลูก
จิตส านึกให้
นักศึกษาผ่าน
การเรียนโดย
สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การสอน และ
เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริต 
จ านวน 3 ครั้ง 

 

- อย่างน้อย 5 
คน 
- อย่างน้อย 1 
ประเด็น 

- คณะ 
กรรมการ

จัดการความรู้
คณะบัญชี 

การเงินและ
การธนาคาร 
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:  อาจารย์ประจ าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

การบัญชีได้ 

:  จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบวิชาการบัญชี ลดลง ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่ทุจริตในปีการศึกษา 

2558 ที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. อ.สุปรียา 

มณีใส 
4. อ.สุดปราณี 

มณีศร ี
5. อ.พามดา  

ชูวุฒยากร 
6. อ.ศิรินณา  

ศิรินภาพันธุ ์
ที่มีประสบการณ์
ในการสอนและ
สอดแทรกเรื่อง
ของความซื่อสัตย์
สุจริต และเปน็ผู้
ที่มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ
ในการป้องกัน
การทุจริตของ
นักศึกษาที่อาจ
เกิดขึ้น 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  
ขอบเขต KM : (1)  วิธีการปลกูจิตส านึกและการป้องกันเพื่อไม่ให้นักศึกษาทจุริต 

เป้าหมาย KM (Desired State) :  
1. วิธีการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาในคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  ไม่ทุจริตในการเรียนการสอบและ

ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการทุจริต 

2. วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีทุจริตในการสอบ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   
:  อาจารย์ประจ าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

การบัญชีได้ 

:  จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบวิชาการบัญชี ลดลง ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่ทุจริตในปีการศึกษา 

2558 ที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 การจัดความรู้ให้

เป็นระบบ 
- สรุปความรู้ตาม

ประเด็นจาก
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

29-30 
พฤษภาคม 

2560 

เอกสารสรุป
ประเด็นความรู้
จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ได้เอกสาร
ความรู้ครบถ้วน
ตามประเด็นที่
ก าหนด 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 

- กรรมการ
พิจารณา
เอกสารสรุป
ประเด็นในเร่ือง
ของเนื้อหา 
ความถูกต้อง
และจัดท าเป็น
รูปเล่มองค์
ความรู ้
 

1 มิถุนายน 
2560 

เล่มองค์ความรู้ 
การปลูก
จิตส านึกและ
การป้องกัน
ไม่ให้นักศึกษา
ทุจริต 

1 เล่ม 250 คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  
ขอบเขต KM : (1)  วิธีการปลกูจิตส านึกและการป้องกันเพื่อไม่ให้นักศึกษาทจุริต 

เป้าหมาย KM (Desired State) :  
1. วิธีการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาในคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  ไม่ทุจริตในการเรียนการสอบและ

ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการทุจริต 

2. วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาบัญชีทุจริตในการสอบ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม   
:  อาจารย์ประจ าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา

การบัญชีได้ 

:  จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบวิชาการบัญชี ลดลง ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่ทุจริตในปีการศึกษา 

2558 ที่ผ่านมา 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 การเข้าถึงความรู้ 

- น าเล่มองค์
ความรู้
ประชาสัมพนัธ์
ให้บุคลากรใน
คณะรับทราบ 

2-5 
มิถุนายน 
2560 

มีการเผยแพร่
ความรู้โดยแจ้ง
ไลน์กรุ๊ปคณะ 
เพื่อให้บุคลากร
รับทราบ 

ภายใน 1 
สัปดาห์ หลังได้
เล่มความรู้ฉบับ
สมบูรณ ์

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 

6 การแบ่งปนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
คณะบัญชี 
การเงินและการ
ธนาคาร 

6 มิถุนายน 
2560 

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 

อย่างน้อย 1 
คร้ัง 

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 

7 การเรียนรู ้
- อาจารย์น าองค์

ความรู้ไปใช ้

ปี
การศึกษา 

2559-
2560 

จ านวนอาจารย์
ที่น าความรู้มา
ใช้ในการสอน
รายวิชาต่าง ๆ  

อย่างน้อย 2 คน  คณะกรรมการ
จัดการความรู้

คณะบัญชี 
การเงินและ
การธนาคาร 
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

1. รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง 
3. อาจารย์สุปรียา มณีใส 
4. อาจารย์สุดปราณี มณีศรี 
5. อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร 
6. อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ 
7. อาจารย์กัลป์ อุโฆษกิจ 

8. อาจารย์ชีวพร อินแสง 

9. อาจารย์วิริยา แซ่หลี 

10. อาจารย์ฐิติพร ฐิติจ าเริญพร 

 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

1. ประเด็น : วิธีการป้องกันเพื่อให้นักศึกษาไม่ทุจริตตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน 

ประเด็นข้อมูลจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ จะเห็นได้ว่าในการสอบแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ

เป็นการสอบกลางภาค การสอบย่อย การสอบปลายภาค มีนักศึกษาที่ท าการทุจริตในการสอบ

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในบางครั้ง ตรวจพบจากการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้คุมสอบ ตรวจพบได้จาก

การบอกจากเพ่ือนนักศึกษาที่สอบในห้องเดียวกัน ดังนั้นอาจารย์ผู้คุมสอบจึงมีวิธีการป้องกันมิให้เกิด

การทุจริตที่แตกต่างกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางร่วมกันจากประสบการณ์ที่

ผ่านมาของอาจารย์แต่ละท่าน  

 

อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร 

- ในรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องใช้วิธีการท่องจ า เพราะเป็นวิชา

บรรยายที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก นักศึกษาได้ลักลอบจดโน้ตเนื้อหาเข้าไปในห้องสอบ 

แต่อาจารย์ตรวจไม่เจอ ท าให้นักศึกษาคนดังกล่าวได้คะแนนมากกว่าเพ่ือน เพ่ือนจึงท า

การแจ้งให้อาจารย์ทราบ และอาจารย์ได้ท าการตรวจอย่างเข้มงวดในการสอบครั้ง

ต่อไป 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง 

- นักศึกษามักจะท าการทุจริตในการสอบโดยจดโน้ตเนื้อหารายวิชาเข้ามาเป็นแผ่นขนาด

เล็ก ๆ แล้วเสียบไว้กับตัวข้อสอบในระหว่างการสอบ อาจารย์จะท าการเดินตรวจตรา

อย่างสม่ าเสมอในขณะที่มีการสอบ หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่านักศึกษาอาจจะมีการทุจริต 

คือ มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น มองอาจารย์ตลอดเวลาในขณะที่เดิน หรือพยายาม

สบตาอาจารย์ตลอดเวลา ก็จะท าการตรวจตราให้มากยิ่งขึ้น แต่นักศึกษาในปัจจุบันมี

เทคนิคในการทุจริตมากขึ้น 

- อาจารย์จะท าการสอดแทรกเรื่องของความซื่อสัตย์ในห้องเรียน และมีการระบุถึงโทษ

ที่จะเกิดข้ึนเมื่อนักศึกษาท าการทุจริต 

 

อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ 

- อาจารย์จะท าการเดินตรวจและสังเกตตลอดระยะเวลาในการสอบ  หากนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมน่าสงสัยคือ จะมองหน้าผู้คุมสอบตลอดเวลา อาจารย์จะเดินเข้าไปหา

นักศึกษา โดยดึงข้อสอบมาดูและถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อค าถามต่าง ๆ นั้นหรือไม่ 

นักศึกษาก็จะท าการกดกระดาษค าตอบและข้อสอบไว้ มิให้อาจารย์ได้ดู  

- การลอกค าตอบจากเพ่ือนนักศึกษาข้าง ๆ จะมีการตรวจสอบได้ยาก เนื่องจาก 

นักศึกษาจะพยายามท าในช่วงที่อาจารย์ไม่ทันมองหรือไม่เห็นว่ามีการลอกค าตอบกัน 

 

รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ 

- นักศึกษาจะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสอบ โดยท าการถ่ายรูปไว้บนมือถือ 

และน าเข้ามาในห้องสอบ อาจารย์จะท าการประกาศโดยขอเก็บมือถือไว้ที่โต๊ะข้างหน้า

ห้อง ในกรณีที่นักศึกษามีเจตนาจะทุจริต จะท าการอ้างว่าจะต้องใช้เพ่ือติดต่องานหรือ

ธุระท่ีจ าเป็นบางอย่าง 

- นักศึกษาแอบน าโน้ตเล็ก ๆ สอดไว้ในเสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาว และจะน ามาใช้

ในขณะสอบ ซึ่งบางที อาจจะตรวจสอบได้ยาก 

- หากอาจารย์สังเกตได้ว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมต้องการลอกค าตอบจากเพ่ือน จะท า

การย้ายที่นั่งส าหรับนักศึกษาดังกล่าวทันที 
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อาจารย์สุดปราณี มณีศรี 

- อาจารย์ได้ท าการบอกกล่าวถึงบทลงโทษในกรณีที่นักศึกษาทุจริต ให้นักศึกษามีความ

ตระหนักและเกรงกลัวต่อบทลงโทษ เพ่ือจะได้ไม่คิดที่จะกระท าการทุจริตในการสอบ

และยกตัวอย่างกรณีที่นักศึกษาเคยมีการกระท าทุจริตในการสอบ ซึ่งถูกลงโทษตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่งผลท าให้ส าเสร็จการศึกษาช้ากว่าเพ่ือน ๆ  เสียเวลาต้อง

มาลงทะเบียนเรียนใหม่  เสียเงินค่าเรียน   ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้ทางบ้าน อีกทั้ง 

มีปัญหาในการเรียนในเทอมที่กลับมาเรียน  ต้องเรียนกับรุ่นน้อง   ไม่มีเพ่ือนเรียน  

บางวิชาต้องท างานกลุ่ม บางครั้งหากลุ่มท ารายงานไม่ได้   หรือในบางกรณีไม่ได้รับ 

การยอมรับในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ( หากรุ่นน้องรู้ว่าต้องเรียนใหม่เพราะท าทุจริต

ในการสอบ ) ท าให้ไม่มีความสุขในการเรียน  มีความรู้สึกไม่อยากเรียน ไม่มีความ

กระตือรือร้นในการเรียน  ส่งผลถึงศักยภาพที่จะน าเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพในอนาคต  เนื่องจากการประกอบวิชาชีพบัญชี  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ทางวิชาชีพ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการตั้งใจเรียน หมั่นใฝ่หาความรู้ อย่างสม่ าเสมอ 

โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากนักศึกษาเรียน

อย่างไม่มีความสุขในการเรียน หรือไม่อยากเรียน  จะท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่าง

แท้จริง จึงส่งผลต่อศักยภาพที่จะน าเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  

 

อาจารย์สุปรียา มณีใส 

- อาจารย์ได้บอกนักศึกษาว่า หากนักศึกษาทุจริต นักศึกษาจะได้รับโทษตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีบทลงโทษ 5 ระดับ โดยท าส าเนาค าสั่งให้นักศึกดู 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

 วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาทุจริตในห้องสอบ คือ  

แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงโทษที่จะได้รับเมื่อเกิดการทุจริต และมีการชี้แจงให้นักศึกษาเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้ใช้ในห้องสอบ  โดยแจ้งนักศึกษาในห้องเรียนก่อนจะมีการสอบ เพ่ือให้นักศึกษาเตรียม

อุปกรณ์ท่ีน ามาให้ห้องสอบเฉพาะอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการสอบเท่านั้น  มีการเดินตรวจอย่างสม่ าเสมอ และสังเกต

พฤติกรรมที่ผิดปกติของนักศึกษา เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เช่น เมื่ออาจารย์เห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของ

นักศึกษา อาจารย์จะท าการขอดูข้อสอบหรือตรวจการแต่งกายหรือย้ายที่นั่งนักศึกษานั้น ๆ ทันที  และห้ามมิให้

นักศึกษาน าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในห้องสอบเพ่ือเป็นการป้องกันการน ามาใช้ในขณะที่ท าการสอบ 
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2. ประเด็น :  วิธีการป้องกันเพื่อมิให้นักศึกษาท าการทุจริตในการสอบ ตามความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละ

ท่านเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการที่แตกต่างกัน  
 

อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร 

อาจารย์พามดาได้เสนอว่า  

- ควรมีการตรวจการแต่งกายของนักศึกษา และอุปกรณ์ที่น ามาในห้องสอบ ก่อนการ

สอบจะเริ่ม และไม่ควรให้มีการยืมอุปกรณ์ระหว่างการสอบ 

- ควรจัดที่นั่งให้นักศึกษานั่งตามเลขที่ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตจากการขอลอกค าตอบ

จากเพ่ือนที่สนิทกัน  

- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องสอบโดยเฉพาะนักศึกษาที่แต่งกายผิดปกติ เช่น 

สวมใส่เสื้อกันหนาวมาในขณะที่อากาศร้อน  

- แจ้งให้นักศึกษาอ่านค าชี้แจงในข้อสอบและกล่าวถึงโทษท่ีอาจจะได้รับเมื่อนักศึกษาท า

การทุจริต 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง 

ผศ.พิกุล ได้เสนอว่า 

- ให้นักศึกษาน าอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นในการสอบวางไว้ในจุดที่เตรียมไว้ให้ ห้ามมิให้น าไป

วางไว้ที่นั่งสอบ 

- ควรแจกข้อสอบ โต๊ะเว้นโต๊ะ หรือสลับกันกับอีกวิชา 

- ควรตรวจกล่องดินสอ ตรวจร่างกายของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ เพ่ือป้องกันการน า

โน้ตที่ไม่จ าเป็นเข้ามาให้ห้องสอบ 
 

อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ 

อาจารย์ศิรินณา เสนอว่า  

- ให้ออกข้อสอบหลาย ๆ ชุด หากเป็นการสอบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือไม่ให้

นักศึกษาดูค าตอบได้จากเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ  

- ควรย้ าเตือนเรื่องโทษของการทุจริตว่าเป็นอย่างไร 

- ก่อนเข้าห้องสอบ ควรย้ าเตือนว่านักศึกษาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าห้องสอบ 

เช่น การแต่งกายต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  การน าอุปกรณ์เข้าห้องสอบ

ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นเท่านั้น 

- ควรมีการเดินตรวจตราอย่างสม่ าเสมอในห้องสอบ และสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้วย 
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รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ 

รศ.บุษบา เสนอว่า  

- ควรจัดให้มีการสอบย่อยให้มากขึ้น เพ่ือให้เหลือเนื้อหาที่จะสอบในการสอบกลางภาค

และปลายภาคน้อยลง นักศึกษาจะได้ไม่คิดว่าเนื้อหามากเกินกว่าจะจ าได้ จึงต้องจด

โน้ตเข้าไปในห้องสอบ  

 

อาจารย์สุดปราณี มณีศรี 

อาจารย์สุดปราณี เสนอว่า  

- สาเหตุที่นักศึกษาทุจริตในการสอบ อาจเกิดจาก นักศึกษา อยากสอบผ่าน หรืออยาก

ได้เกรดดี ๆ แต่ไม่อ่านหนังสือ ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่มีการบริหารจัดการตัวเองให้ดีพอ ขาด

วินัยในการด ารงชีวิต  ดังนั้น วิธีการป้องกันเพ่ือมิให้นักศึกษาทุจริตในการสอบ ควร

เป็นความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ดังนี้  

มหาวิทยาลัย ควรจัดท าโปสเตอร์ใหญ่ๆ ประชาสัมพันธ์  ติดรอบมหาวิทยาลัย 
เรื่องของโทษในการทุจริตว่ามีอะไรบ้าง เช่น โทษหนักคือพักการเรียน   ห้ามน้ า
เครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ  เชิญพบผู้ปกครองทุกกรณี เพ่ือเป็นการย้ าเตือนให้
นักศึกษาเห็นถึงโทษที่จะได้รับ   

อาจารย์ผู้สอน ย้ าเตือนนักศึกษาเป็นประจ าและสม่ าเสมอโดยเฉพาะก่อนสอบ 
1 เดือน เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตว่าเป็นอย่างไร และให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ 
1 เดือน ก่อนสอบไปอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ  

อาจารย์ผู้ท าหน้าที่คุมสอบ ชี้แจงโทษในการท าทุจริต ก่อนสอบ และให้
นักศึกษาส ารวจตัวเอง ไม่เผลอติดเอกสารใด ๆ มาในห้องสอบ และด าเนินการคุมสอบ
อย่างเข้มงวด  

 

อาจารย์สุปรียา มณีใส 

อาจารย์สุปรียา ได้เสนอว่า  

- ควรจะเน้นที่เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ว่า ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะต่อ

หน้าหรือลับหลัง ถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างไร 

เพราะหากในอนาคตเมื่อนักศึกษาจบไป และไปท าการทุจริตในองค์กร จะได้รับ

บทลงโทษในสังคมท่ีมากกว่า 
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความรู้ได้ดังนี้ 

 วิธีการป้องกันไม่ให้นักศึกษาทุจริตในห้องสอบ คือ  

1. แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงโทษที่จะได้รับเมื่อเกิดการทุจริต ให้นักศึกษามีความตระหนักและ

เกรงกลัวต่อบทลงโทษ เพ่ือจะได้ไม่คิดที่จะกระท าการทุจริตในการสอบ บทลงโทษที่นักศึกษาจะได้รับขั้นต่ าที่สุด

คือ ได้ F ในรายวิชาที่ท าการทุจริต และโทษในระดับสูงสุด คือ ได้รับ F ในรายวิชาที่ท าการทุจริต ได้รับ เกรด W 

ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมที่มีการทุจริต และพักการเรียนในเทอมถัดไปในปีการศึกษาต่อไป จะท าให้

นักศึกษาตระหนักถึงโทษที่เกิดและจะไม่เกิดการท าทุจริตขึ้นอีก 

2. การชี้แจงให้นักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้ใช้ในห้องสอบ  โดยแจ้งนักศึกษาใน

ห้องเรียนก่อนจะมีการสอบ เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ท่ีน ามาให้ห้องสอบเฉพาะอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการสอบ

เท่านั้น  หากมีการน าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเป็นการแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีเจตนาจะท าการทุจริตใน

การสอบ จะถือว่านักศึกษาได้ท าการทุจริต และจะต้องได้รับการสอบสวนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. การปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินตรวจอย่างสม่ าเสมอ และ

สังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของนักศึกษา เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เช่น เมื่ออาจารย์เห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย

ของนักศึกษา อาจารย์จะท าการย้ายที่นั่งนักศึกษานั้น ๆ ทันที 

4. การจัดผังที่นั่งสอบโดยให้นั่งตามเลขที่หรือนั่งสลับกับรายวิชาอ่ืนที่สอบในห้องเดียวกัน  

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่มีความสนิทกัน ลอกค าตอบจากเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ ได้ ถ้าหากให้นักศึกษาเลือก

ที่นั่งเอง จะก่อให้เกิดการทุจริตมากข้ึนและง่ายขึ้น 

5. การตรวจการแต่งกายของนักศึกษาและอุปกรณ์ที่น าเข้ามาในห้องสอบ  ก่อนเริ่มการสอบ

และไม่ควรให้มีการยืมอุปกรณ์ระหว่างการสอบ  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการน าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้า

มาในห้องสอบ เช่น การน าโน้ตขนาดเล็ก ๆ เข้ามาโดยการสอดไว้ในเสื้อกันหนาว  การน าเครื่องมือสื่อสาร 

ที่ถ่ายรูปเอกสารที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่สอบเข้ามาเพ่ือหาโอกาสใช้ในห้องสอบขณะท าการสอบ 

6. ในห้องสอบก่อนที่จะมีการสอบ ให้ย้ าเตือนนักศึกษาถึงค าชี้แจงในข้อสอบและให้นักศึกษา

ส ารวจตัวเองว่าได้น าสิ่งใดที่ไม่จ าเป็นต่อการสอบเข้ามาในห้องสอบหรือไม่ 

 

  



16 
 

3. ประเด็น : วิธีการปลูกจิตส านึกเพ่ือให้นักศึกษาไม่ทุจริต 

อาจารย์พามดา ชูวุฒยากร 

อาจารย์พามดาได้เสนอว่า  

- ควรจะมีการปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยกล่าวถึงผลเสียที่อาจ

เกิดขึ้นจากการทุจริต เช่น หากนักศึกษาทุจริตจะถูกพักการเรียนในเทอมถัดไป เพ่ือ

นักศึกษาจะได้ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อนักศึกษากระท าการทุจริต 

จะได้ไม่เกิดการทุจริตขึ้น 

- ควรจะสอนนักศึกษา โดยยกตัวอย่างรุ่นพี่ท่ีทุจริตว่ามีผลเสียเกิดข้ึนอย่างไร  

- ควรจะแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาทันทีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น และขอเชิญผู้ปกครองมา

พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือหาแนวทางป้องกันร่วมกัน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง 

ผศ.พิกุล ได้เสนอว่า 

- ควรจะท าการชี้แจงกฎเกณฑ์และบทลงโทษของทางมหาวิทยาลัยพายัพ  ให้นักศึกษา

ทุกชั้นปีทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นเมื่อ

เกิดการทุจริต 

- ควรจะปลูกฝังโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

และในทุก ๆ กิจกรรมของคณะฯ 

- ควรมีการคุมสอบอย่างเข้มงวดมากข้ึน โดยหามาตรการที่ใช้ร่วมกันได้ทุกรายวิชา 

 

อาจารย์ศิรินณา ศิรินภาพันธุ์ 

อาจารย์ศิรินณา เสนอว่า  

- ควรชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการ

ปฏิบัติตัวในการสอบ และบทลงโทษที่เกิดจากการทุจริตของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุก

คนทราบถึงระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพายัพ 

- ควรมีการฝึกท าแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง เสมือนมีการสอบไปด้วย เพ่ือว่านักศึกษาจะได้

ท าข้อสอบได้ และจะไม่เกิดการทุจริตขึ้น 

- ควรปลูกฝังให้นักศึกษาทราบผลที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต  โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์

ทุจริตในองค์กรต่าง ๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุถึงโทษที่จะเกิดขึ้น

ด้วย 
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รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ 

รศ.บุษบา เสนอว่า  

- ควรจะมีการสอนนักศึกษา โดยพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ต่อ

พฤติกรรมของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการเรียน การ

สอบ และในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

- ผู้สอนควรสรุปแนวการสอนตลอดเทอมให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม

ตัวและทบทวนบทเรียนก่อนสอบของนักศึกษา 

- ควรย้ าเรื่องบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากมีการทุจริต ว่ามีผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของ

นักศึกษาในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบัญชี และการเงิน และในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

- ควรมีการพูดถึงบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อเกิดการทุจริต ไม่เน้นเพียงการทุจริตในการ

สอบ แต่ยังต้องพูดถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่าจะมีบทลงโทษ หรือผลเสียเกิดขึ้น

อย่างไรเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น และจะเกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

รอบ ๆ ด้วย 

 

อาจารย์สุดปราณี มณีศรี 

อาจารย์สุดปราณี เสนอว่า  

การทุจริตในการสอบของนักศึกษาในวันนี้  สะท้อนถึงคุณภาพของผู้ใหญ่ในอนาคต  
หากเราปล่อยให้กระท าการทุจริตไม่ได้รับโทษ (เราจับไม่ได้ /จับได้ก็เพียงเรียกมาคุยตักเตือน
แล้วไม่เดินเรื่องต่อให้ถึงที่สุด) หรือได้รับโทษไม่รุนแรง ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด
ให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า กับความเชื่อที่ว่า การได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการโดยการ
ทุจริตนั้นไม่ผิด หรือถึงผิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรง  

การที่เรามีบทลงโทษของการทุจริตในการสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   จะเห็น
ได้ว่าในทุก ๆ ภาคการศึกษาก็ยังมีการทุจริต มีกระบวนการในการสอบสวน เพ่ือลงโทษ เห็นจะ
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  การสร้างความตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ คิดที่จะกระท า
ความผิด น่าจะเป็น “การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ”  เช่น การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  การ
ปลูกจิตส านักให้กับนักศึกษา  การให้นักศึกษามีความละอายต่อบาป  การปลูกฝังค่านิยมในการ
ท าความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล และจริยธรรมวิชาชีพบัญชี  น่าจะเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ  
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อาจารย์สุปรียา มณีใส 

อาจารย์สุปรียา ได้เสนอว่า  

- ควรชี้แจงถึงค าสั่งของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพิจารณานักศึกษากรณีที่มีการทุจริตใน

การสอบว่ามีโทษอย่างไร และเกิดผลเสียตามมาอย่างไร ในวันที่มีการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่  

- ทางคณะฯ ควรจะมีการยกย่อง ผู้ที่ท าความดี หรือมีผลการเรียนดี โดยท าเป็น  

ป้ายไวนิล เพื่อให้ทุกคนทราบ 

- ควรมีการจัดท าไว้นิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตระหนักว่า คณะฯ เราจะไม่มี

นักศึกษาทุจริต 

- หากมีนักศึกษาทุจริต ควรจะท าป้ายด้วยเช่นกันว่ามีการเกิดการทุจริตขึ้น แต่ในส่วนนี้

จะท าการแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อน เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความรู้ได้ ดังนี้ 

 วิธีการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาไม่ท าการทุจริต กล่าวคือ ชี้แจงกฎเกณฑ์และบทลงโทษของ

ทางมหาวิทยาลัย  ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักถึงผลที่จะได้รับจากการทุจริต 

1. ชี้แจงกฎเกณฑ์และบทลงโทษของทางมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ในคณะฯ

เพ่ือให้ทราบถึงบทลงโทษของทางมหาวิทยาลัย  

2. การปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักถึงผลที่จะได้รับจากการทุจริต และยกตัวอย่างกรณี

ที่นักศึกษาเคยมีการกระท าทุจริตในการสอบ ซึ่งถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

3. เพ่ิมกิจกรรมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม เช่น จัดประกวดการกล่าว

สุนทรพจน์เรื่อง“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” 

4. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม 
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สรุปความรู้ 

วิธีการปลูกจิตส านึกและการป้องกันเพ่ือให้นักศึกษาไม่ทุจริต 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีข่าวในเรื่องของการทุจริตหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็น

การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือการหลอกลวงต่าง ๆ ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพการ

บัญชีที่ว่า ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน จึงเห็นว่าควรจะมีการปลูกจิตส านึกและการป้องกัน

เพ่ือให้นักศึกษาไม่ท าการทุจริต โดยมีการชี้แจงกฎเกณฑ์และบทลงโทษของทางมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาทุก

ชั้นปี ในคณะฯเพ่ือให้ทราบถึงบทลงโทษของทางมหาวิทยาลัย กรณเีกิดการทุจริตนักศึกษาจะได้รับบทลงโทษถึง 

5 ระดับ และมีโทษสูงสุดอย่างไร โดยเฉพาะนักศึกษาปี 1 ที่เข้ามาเรียนในปีแรก ควรมีการสอนให้นักศึกษา

ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ ตั้งแต่วันที่เข้ามาปฐมนิเทศ ส่วนนักศึกษาชั้นปีอ่ืน อาจมีการเรียกประชุมรวมหรือแจ้งใน

ห้องเรียน เพ่ือแจ้งถึงกฎดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน  

 แนวทางการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักถึงผลที่จะได้รับจากการทุจริต โดยยกตัวอย่าง

กรณีท่ีนักศึกษาเคยมีการกระท าทุจริตในการสอบ ซึ่งถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่งผลท าให้ส าเสร็จ

การศึกษาช้ากว่าเพ่ือน ๆ  เสียเวลาต้องมาลงทะเบียนเรียนใหม่  เสียเงินค่าเรียน   ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้ทาง

บ้าน อีกทั้งมีปัญหาในการเรียนในเทอมที่กลับมาเรียน  ต้องเรียนกับรุ่นน้อง   ไม่มีเพ่ือนเรียน  บางวิชาต้อง

ท างานกลุ่ม บางครั้งหากลุ่มท ารายงานไม่ได้   หรืออาจไม่ได้รับการยอมรับในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  

( หากรุ่นน้องรู้ว่าต้องเรียนใหม่เพราะท าทุจริตในการสอบ ) ท าให้ไม่มีความสุขในการเรียน  มีความรู้สึกไม่อยาก

เรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ส่งผลถึงศักยภาพที่จะน าเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพใน

อนาคต  เนื่องจากการประกอบวิชาชีพบัญชี  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการตั้งใจเรียน หมั่นใฝ่หาความรู้ อย่าง

สม่ าเสมอ โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากนักศึกษาเรียนอย่างไม่มีความสุข

ในการเรียน หรือไม่อยากเรียน  จะท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริง จึงส่งผลต่อศักยภาพที่จะน าเอา

ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ

คุณธรรมจริยธรรม เช่น จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง“การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ

บัญชี” อีกท้ังต้องมีการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม 

 แนวทางการป้องกันไม่ให้นักศึกษาทุจริตในห้องสอบ คือ แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงโทษที่จะ

ได้รับเมื่อเกิดการทุจริต ให้นักศึกษามีความตระหนักและเกรงกลัวต่อบทลงโทษ เพ่ือจะได้ไม่คิดที่จะกระท าการ

ทุจริตในการสอบ บทลงโทษที่นักศึกษาจะได้รับขั้นต่ าที่สุดคือ ได้ F ในรายวิชาที่ท าการทุจริต และโทษในระดับ

สูงสุด คือ ได้รับ F ในรายวิชาที่ท าการทุจริต ได้รับ เกรด W ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมที่มีการทุจริต 

และพักการเรียนในเทอมถัดไปในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษที่เกิดและไม่คิดกระท าการ
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ทุจริต  อีกทั้งต้องมีการชี้แจงให้นักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้ใช้ในห้องสอบ  โดยแจ้งนักศึกษาทราบ

ในห้องเรียนก่อนจะมีการสอบ เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่น ามาให้ห้องสอบเฉพาะอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ

สอบเท่านั้น  หากมีการน าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบเป็นการแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีเจตนาจะ

ท าการทุจริตในการสอบ และหากนักศึกษาได้ท าการทุจริต จะต้องได้รับการสอบสวนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  อาจารย์ผู้คุมสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินตรวจอย่าง

สม่ าเสมอ และสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของนักศึกษา เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เช่น เมื่ออาจารย์เห็น

พฤติกรรมที่น่าสงสัยของนักศึกษา อาจารย์จะท าการย้ายที่นั่งนักศึกษานั้น ๆ ทันที  หรืออาจจะมีการจัดผังที่นั่ง

สอบโดยให้นั่งตามเลขที่หรือนั่งสลับกับรายวิชาอ่ืนที่สอบในห้องเดียวกัน  เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่มี

ความสนิทกัน ลอกค าตอบจากเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ ได้ ถ้าหากให้นักศึกษาเลือกที่นั่ งเอง จะก่อให้เกิดการทุจริตมาก

ขึ้นและง่ายขึ้น 

การตรวจการแต่งกายของนักศึกษาและอุปกรณ์ที่น าเข้ามาในห้องสอบ  ก่อนเริ่มท าการสอบ 

เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการน าสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาในห้องสอบ เช่น การน าโน้ตขนาดเล็ก ๆ เข้า

มาโดยการสอดไว้ในเครื่องแต่งกาย  การน าเครื่องมือสื่อสารที่ถ่ายรูปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอบเข้ามา

เพ่ือหาโอกาสใช้ในห้องสอบขณะท าการสอบ  อีกทั้งให้ย้ าเตือนนักศึกษาถึงค าชี้แจงในข้อสอบและให้นักศึกษา

ส ารวจตัวเองว่าได้น าสิ่งใดที่ไม่จ าเป็นต่อการสอบเข้ามาในห้องสอบหรือไม่   และไม่ควรให้มีการยืมอุปกรณ์ใด ๆ 

ระหว่างการสอบ 
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ภาคผนวก 

อธิบายและท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวธิีการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1  
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บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 2  
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บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 3  


