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สวนที่ 1  ความทั่วไป  

 
บทนํา 

 
1. การสอบบัญชีเปนระบบกระบวนการที่ :  

(ก) ตองใชความสามารถในดานตางๆ ไดแก ทักษะในการวิเคราะห การตัดสินเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ และการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

(ข) โดยปกติการสอบบัญชีจะประกอบดวยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งทํางานภายใตทักษะใน
การบริหารจัดการ 

(ค) ใชรูปแบบทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยึดถือตามหลักระเบียบแบบแผน 
(ง) ปฏิบัติตามมาตรฐานตามหลักการตางๆ เชน มาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง

ประเทศ (International Standards On Auditing - ISAs) มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานระหวางประเทศ (International Standards On Quality Control - 
ISQCs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International 
Financial Reporting Standards - IFRSs) มาตรฐานการบัญชีภาคสาธารณะ
ระหวางประเทศ (International Public Sector Accounting Standards - IPSASs) 
และมาตรฐานอื่นที่นําไปปรับใชได เชน มาตรฐานระหวางประเทศ มาตรฐาน
ระดับประเทศ และมาตรฐานระดับทองถ่ินที่เทียบเทากัน  และ 

(จ) ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ 
 
2. การสอบบัญชีเปนสวนหนึ่งของวิวัฒนาการของระบบความรับผิดชอบภายในองคกร และ

สังคมทั่วโลก ถึงแมวาการสอบบัญชีขอมูลการเงินในอดีตอาจกําหนดจากขอบังคับและ
กฎหมายตางๆ รวมถึง จากเงื่อนไขของการกูยืมตามเนื้อหาสาระของสัญญา หรือเพ่ือ
เหตุผลอื่น   ย่ิงไปกวานั้น องคกรตางๆอาจยอมใหสอบบัญชีอยางสมัครใจ เพ่ือประเมิน
ความถูกตองตามควรของงบการเงิน หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งรายงานที่นาเช่ือถือดานการดูแล
สินทรัพยทางการเงินของบริษัทใหกับผูมีสวนไดเสีย 

 
3.  กิจการตางๆ ที่มีลักษณะองคกรที่หลากหลายไมวาจะเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หรือ

แมกระทั่งองคกรที่ไมแสวงหากําไร ตางตองพ่ึงพาการดําเนินงานสอบบัญชี การสอบบัญชี
จําเปนตองมีการพัฒนาตามสภาพแวดลอมที่ซับซอนและเปล่ียนแปลงภายใตงานสอบ
บัญชีจึงมีปจจัยหลายปจจัยที่ควรจะตองเขาใจและประเมินผล ไดแก 
(ก) องคกรและสภาพแวดลอมในองคกร 
(ข) อุตสาหกรรมและขอบังคับ และปจจัยภายนอกอื่นๆ 
(ค) โครงรางของรายงานทางการเงินที่สามารถนําไปปรับใชได 
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4. เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนไดเพ่ิมความตองการของรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพสูงและ
สอดคลองกัน ทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ ซึ่งส่ิงนี้สงผลกระทบโดยตรงตอ
ดานการบัญชี และดานการสอบบัญชี ผูมีสวนไดเสียหลายๆคนในสภาพธุรกิจปจจุบันคาด
วาการบัญชีและการสอบบัญชีจะเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไป  การตั้งมาตรฐานสําหรับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี1 ที่เปนที่
ยอมรับกันทั่วโลกจะชวยสนับสนุนใหมีมาตรฐานทางดานการบัญชีและการสอบบัญชีที่
เปนที่ยอมรับกันทั่วโลก 

 
วัตถุประสงค 
 
5.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้กลาวถึงขอกําหนดดานสมรรถนะของ          

ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี โดยรวมถึงผูที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดลอม
ที่มีลักษณะเฉพาะ องคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติจําเปนตองกําหนด
นโยบายและวิธีการที่จะชวยใหสมาชิกสามารถบรรลุขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศฉบับนี้ กอนที่จะตองปฏิบัติงานในฐานะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี   
ความรับผิดชอบในการพัฒนาและการประเมินสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
เปนหนาที่ขององคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ หนวยงานตรวจสอบ ผูมี
อํานาจในการออกกฎระเบียบตางๆ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

 
6.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศโดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพสอบ

บัญชีมีความจําเปน ไมใชเพียงเพราะความเชี่ยวชาญทางความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ที่มีความสมรรถนะในขอบเขตนี้ แตรวมถึงการที่ประชาชนทั่วไปและ     
ผูเก่ียวของอ่ืนๆ มีความเชื่อถือตอขอมูลทางการเงินในอดีต2 ที่ผานการตรวจสอบโดย    
ผูสอบบัญชีอีกดวย มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 เปนพื้นฐานสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหมด 

 
7.  วัตถุประสงคของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ คือเพ่ือใหแนใจวาผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีมีและรักษาขีดความสามารถที่จําเปน เพ่ือที่จะปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีที่มีความสมรรถนะ 

                                                           
1
 ความหมายของคําวา “ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี” แสดงอยูในยอหนาท่ี 9 

2 คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการประกันคุณภาพระหวางประเทศ (IAASB) แยกความแตกตาง
ระหวางการรายงานขอมูลทางการเงินในอดีต และการใหความเชื่อม่ันเก่ียวกับขอมูลอ่ืนที่ไมใชขอมูลทางการเงิน
ในอดีต (IAASB Terms of Reference)  IES 8  กําหนดขอบังคับสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีและหนาท่ีของ     
ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สําคัญในการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นตอ 
ขอมูลทางการเงินในอดีต 
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คําจํากัดความ 
8.  คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับฉบับนี้ไดมีการนิยาม

ความหมายโดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี (International Accounting Education Standards Board: IAESB) หรือ
กลุมอื่นของสหพันธนักบัญชีนานาชาติไดแสดงไวในหัวขอนี้ สําหรับคําจํากัดความและ
คําอธิบายแถลงการณของคําศัพทเฉพาะอ่ืนๆที่ใชในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
ฉบับนี้ ไดแสดงไวในแมบทการศึกษาระหวางประเทศ  

 
ขีดความสามารถ (Capabilities) คือ ความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คานิยมทาง
วิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ ที่จําเปนตอการแสดงสมรรถนะ 
คําอธิบาย: ขีดความสามารถเปนลักษณะของบุคคลที่ทําใหเขาสามารถทําหนาที่ได 
ในขณะที่สมรรถนะ หมายถึง การแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้นจริง การมีขีด
ความสามารถเปนตัวบงช้ีวาบุคคลมีขีดความสามารถที่จะทํางานไดอยางดีในสถานที่
ทํางาน  ขีดความสามารถรวมไปถึงความรูในระดับที่นาพอใจ ทักษะทางวิชาการและตาม
หนาที่งาน  ทักษะทางพฤติกรรม ความสามารถทางปญญา (รวมทั้งวิจารณญาณทาง
วิชาชีพ) คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ  บางครั้งขีดความสามารถเหลานี้
อาจไดรับกลาวถึงในเอกสารอื่นวาคือสมรรถนะ ขีดความสามารถ ความสามารถ ทักษะ
และคานิยมพื้นฐาน ทัศนคติ คุณลักษณะที่เดน คุณภาพเชิงสรางสรรค และคุณสมบัติ
เฉพาะบุคคล 

 
สมรรถนะ (Competence) คือ ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่งานจนไดระดับที่
กําหนดไวภายใตสภาพแวดลอมการทํางานจริง 
คําอธิบาย : สมรรถนะ หมายถึง ขีดความสามารถที่แสดงถึงการทําหนาที่หรืองานที่      
เก่ียวของใหไดระดับตามที่มาตรฐานกําหนดไว ในขณะท่ีขีดความสามารถ หมายถึง 
ลักษณะของบุคคลที่ทําใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน สมรรถนะเปนการแสดงถึงผลการ
ปฏิบัติงานจริง สมรรถนะอาจวัดผลไดหลายวิธี ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานที่
ทํางาน การจําลองการปฏิบัติงานการทดสอบโดยเขียนตอบอัตนัยหรือทดสอบโดยการ
สัมภาษณ และการวัดผลดวยตนเอง 

 
หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี (Engagement partner) คือ หุนสวนหรือคนอื่นๆใน
องคกรที่สอบบัญชีผูซึ่งรับผิดชอบตามพันธะผูกพันและตามผลการปฏิบัติงาน และ
สําหรับความเห็นในการสอบบัญชีที่ออกในนามของบริษัทตรวจสอบผูซึ่งมีอํานาจหนาที่   
ที่เหมาะสมจากความเปนผูมีความเชี่ยวชาญ ตามอํานาจทางกฎหมาย และตามขอบังคับ 
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คําอธิบาย: คําจํากัดความนี้สอดคลองกับคําจํากัดความที่กําหนดโดยคณะกรรมการ 
มาตรฐานการสอบบัญชีและการประกันคุณภาพระหวางประเทศ (International Auditing 
and Assurance Standards Board: IAASB) 

 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี (Professional accountant) คือ บุคคลที่เปนสมาชิกขององคกร
สมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 

 
9. คําจํากัดความดังตอไปนี้ไดกําหนดขึ้นสําหรับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยเฉพาะ : 
ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (Audit professional) คือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีผูซึ่งมี
ความรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายความรับผิดชอบสําหรับการใชวิจารณญาณอยางมี
สาระสําคัญในการตรวจสอบขอมูลในอดีต 
คําอธิบาย: หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชียังคงมีหนาที่ในการรับผิดชอบงานสอบ
บัญชีโดยรวม 
คําจํากัดความของคําวา ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ไมไดหมายความรวมถึง ผูเช่ียวชาญ
อ่ืนๆ ที่ทําหนาที่เฉพาะในการตรวจสอบ (เชน การภาษี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ผูเช่ียวชาญในดานการประเมินราคา) 
 
 

วันถือปฏิบัติ 
10. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ .2548  เปนตนไปสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชีทุกคน ทางมาตรฐานสนับสนุนใหมีการใชกอน 
 
ขอบเขตของมาตรฐาน 
11. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศกําหนดมาตรฐานของ “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” ซึ่งเปน

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการศึกษาและพัฒนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนด
องคประกอบที่สําคัญของบริบทและข้ันตอนของการศึกษาและการพัฒนาของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี( เชน เร่ืองราวที่สําคัญ ทักษะ จรรยาบรรณ และการนํามาประยุกตใชในทาง
ปฏิบัติ) ในระดับที่มุงเนนที่จะไดรับการรับรู การยอมรับ และปฏิบัติกันทั่วโลก ถึงแมวา
ไมสามารถไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสวนทองถ่ินได แตก็ยังสามารถที่จะเลือกใชไดตาม
ลักษณะของทองถ่ินนั้น 

 
12. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ไดกําหนดคุณสมบัติอยางนอยที่สุดที่สมาชิก

ขององคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติจะตองมี กอนที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี 
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13. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ ไดกําหนดระดับที่นอยที่สุดของความรูทาง 

วิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ที่ผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชีจําเปนตองมี มาตรฐานฉบับนี้ไมไดรวมขอบเขตของขีดความสามารถ
และสมรรถนะทั้งหมดที่จําเปนจะตองมีในทีมสอบบัญชี ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
อาจจะทํางานเพียงแคเปนสมาชิกของทีมตรวจสอบ หรือ เปนบุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่เพียงบางสวนของงานตรวจสอบ โดยระดับความรับผิดชอบตางๆ ใน
งานสอบบัญชีก็ตองการระดับสมรรถนะที่แตกตางกันไป 

 
14. สํานักงานสอบบัญชีจะตองมีการปรึกษากับผูเช่ียวชาญภายในหรือภายนอกตลอดในชวง

ระหวางงานสอบบัญชี   ขอกําหนดดานขีดความสามารถและสมรรถนะที่ผูเช่ียวชาญ     
จําเปนตองมีไดครอบคลุมในมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการมาตรฐาน
การสอบบัญชีและการประกันคุณภาพระหวางประเทศ และไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ 

 
15. สวนที่ 2 ของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้นํามาใชกับผูประกอบวิชาชีพสอบ

บัญชีทุกคน  สวนที่ 3ไดกลาวถึงขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับหุนสวนผูรับผิดชอบ
งานสอบบัญชี  สวนที่ 4 นํามาใชกับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทุกคนที่ทํางานอยูใน
สภาวะแวดลอม และอุตสาหกรรมที่เจาะจง รวมถึงการสอบบัญชีขามประเทศ 

 
16. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้สอดคลองกับขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติ

ของมาตรฐาน และคําแถลงที่มีอยูใน International Framework for Assurance 
Engagements ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและการประกันคุณภาพ
ระหวางประเทศ และโดยประกาศตางๆเชน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานระหวาง
ประเทศ  มาตรฐานเหลานี้ไดกําหนดความตองการและหนาที่ความรับผิดชอบขององคกร
และผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในดานความสมรรถนะของทีมตรวจสอบเพื่อที่จะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและทําหนาที่ที่เก่ียวกับการใหความเชื่อมั่น 
 

17. องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติอาจจะบังคับใหมีขอกําหนดเฉพาะสําหรับ       
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน 
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิง องคกรสมาชิกสหพันธ  
นักบัญชีนานาชาติอาจพิจารณากําหนดบางกิจกรรมของการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง     
ตอเนื่องเฉพาะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชีและผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
18.    ถึงแมวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีบางคนสามารถใหบริการดานบัญชี และดานธุรกิจไดอยาง

กวางขวาง ผูประกอบวิชาชีพบัญชี อ่ืนๆ จะประสงคที่จะเลือกทําความเชี่ยวชาญ            
ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง หรือมากกวา  เพราะไมมีผูประกอบวิชาชีพบัญชีคนใดที่จะ
เช่ียวชาญในทุกขอบเขตงานดานบัญชี   ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเปนสิ่งจําเปนเพื่อให
แนใจไดวาบริการที่ไดรับมาจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่เช่ียวชาญและมีความรูอยาง     
ลึกซึ้งเพียงพอ 

 
19.     การสอบบัญชีจากขอมูลทางการเงินในอดีตเปนหนึ่งในขอบเขตความเชี่ยวชาญดานบัญชี   

ความสมรรถนะในขอบเขตนี้ตองการความรูข้ันสูง และการฝกอบรมดานการสอบบัญชี
มากกวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วไป 

 
20.     ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่เก่ียวของกับการตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีตใน     

อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงอาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มากขึ้นได ลักษณะ 
พ้ืนฐานของอุตสาหกรรม กฎหมายและวิธีการบัญชีที่นําไปใชได อาจตองการระดับความรู
และทักษะอื่นนอกเหนือจากที่ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีโดยทั่วไปควรมี 

 
21.    งานการสอบบัญชีจะแตกตางกันออกไปตามความซับซอนและขนาดของธุรกิจ ตองการ

ระดับประสบการณและสมรรถนะที่แตกตางกันไป  ในทีมตรวจสอบสามารถที่จะประกอบ
ไปดวย  หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  ผูประกอบ    
วิชาชีพบัญชี  บุคคลที่กําลังอยูในระหวางการปฏิบัติการเพื่อที่จะมีคุณสมบัติเปนผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี  และบุคคลอื่นที่ไมมีจุดมุงหมายที่จะมีคุณสมบัติเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการใหความเชื่อมั่น
วางานของแตละคนที่ไดรับมอบหมายในการสอบบัญชีไดมีการสอบทานโดยสมาชิกอ่ืนใน
ทีมอยางดีแลว เพ่ือใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางานตรวจสอบไดบรรลุคุณภาพ
และมาตรฐาน 

 
การพัฒนาและรักษาขีดความสามารถและสมรรถนะ 
22.   ประมวลจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชีของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ (Code of 

Ethics for Professional Accountants) ตองการใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี และผูที่ทํางาน
ภายใตผูประกอบวิชาชีพบัญชีในขอบเขตทางวิชาชีพ มีการฝกอบรมและการดูแลที่ 
เหมาะสม และมีความสมรรถนะที่จะรับรองงานที่ตนไดทํา 

 
23.   ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองใหมากเกินกวา

เกณฑตามคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือใหไดมาซึ่ง     
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ขีดความสามารถและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี   การศึกษาเพิ่มเติมและการ
พัฒนาเหลานี้สามารถบรรลุไดดวยโปรแกรมการศึกษาและพัฒนาสําหรับการมีคุณสมบัติ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือหลังจากโปรแกรมนี้ 

 
24.  การศึกษาและพัฒนาเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่งขีดความสามารถและสมรรถนะเยี่ยง      

ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีสามารถรวมถึง: 
(ก) การศึกษาดานวิชาชีพข้ันสูง ศึกษาไดที่สถาบันการศึกษาหรือจากโปรแกรม     

การศึกษาโดยสภาวิชาชีพ 
(ข) ประสบการณและการฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงาน 
(ค) การฝกอบรมนอกเวลาทํางาน 
(ง) หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

 
25.  สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวาสมาชิกตองการพิจารณา ไมเพียงแคจะปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ใหดีที่สุดไดอยางไร แตยังตอง
พิจารณาวาส่ิงไหนที่ควรจะเนนในกลไกการศึกษาและพัฒนาแตละสวน 

 
26.   นอกจากนี้การไดมาซึ่งความรูและทักษะที่จําเปน ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองถูกประเมิน 

(ตามยอหนาที่ 63 และ 64) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถและสมรรถนะที่จําเปน
ในการรับผิดชอบตอการลงความเห็นที่มีสาระสําคัญในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินใน
อดีต   คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ตระหนักวาการประเมินขีดความสามารถจากผลลัพธสามารถวัดไดดีกวาจากปจจัย      
กิจกรรมที่จะตองเรียนรู  วิธีวัดผลตามผลลัพธเนนการประเมินการพัฒนาและการรักษา
สมรรถนะที่ไดรับจากการเรียนรูที่แทจริง ดีกวาการวัดจากการเขาทํากิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู 

 
27.  ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจําเปนตองพัฒนาตนเพื่อความกาวหนา ตั้งแตการมีบทบาท

ในการใหคําปรึกษาและบริหาร รวมไปถึงการทําหนาที่เปนหุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบ
บัญชี 

 
28. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันตอเหตุการณการ

เปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลตอวิชาชีพ และคุณภาพของการบริการ ดังเคาโครงในมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง: โปรแกรมเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

 
 



 9

สวนที่ 2: ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
 
ความทั่วไป 
29.  องคกรสมาชิกควรกําหนดใหแตละบุคคล: 

(ก) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(ข) มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
(ค) มีคุณสมบัติตรงกับความตองการอื่นๆ ที่ระบุไวในสวนน้ี กอนที่จะประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชี 
 
30.  ระดับการศึกษาที่เหมาะสม และการเรียนรูเก่ียวกับทักษะทางสติปญญาและทักษะสวน

บุคคลที่จําเปน เพ่ือที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี โดยทั่วไปมักถูกพบในการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ ในที่ซึ่งองคกรสมาชิกไม
จําเปนตองจบในระดับปริญญาตรี องคกรสมาชิกนั้นตองพิสูจนใหเห็นวาทักษะทาง
สติปญญาและทักษะทางสวนบุคคลไดทําการพัฒนาใหถึงระดับที่กําหนดไวโดยวิธีอ่ืนๆ3 

 

31.    ขอกําหนดในขอ 29(ค) อาจจะทําตามพรอมๆกับขอกําหนดในขอ29 (ก) และ (ข) ได 
หรือหลังจากนั้น 

 
องคความรู 
32. องคความรูภายในขอบเขตของโปรแกรมการศึกษาและการพัฒนาสําหรับ

ผูประกอบการ วิชาชีพสอบบัญชีควรรวมหัวขอเรื่องตอไปนี้: 
(ก) การสอบบัญชีขอมูลทางการเงินในอดีตในระดับสูง (อางอิงตามยอหนาที่ 36) 
(ข) การบัญชีและการรายงานทางการเงินในระดับสูง (อางอิงตามยอหนาที่ 38) 
(ค) เทคโนโลยีสารสนเทศ (อางอิงตามยอหนาที่ 40) 

 
33. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 เนื้อหาของ

โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดความรูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จําเปนตองมี “ความรูในระดับสูง” หมายความถึงระดับความรูที่ลึกกวา และกวางขวาง
กวาที่กําหนดไวสําหรับผูที่มีคุณสมบัติที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 2 

                                                           
3 การอางอิงถึงระดับวุฒิปริญญาตรีในที่นี้เปนไปในแนวทางเดียวกันกับหลักการของปฏิญญา Bologna  
(Bologna Declaration) โดยกลุมประเทศยุโรป 29 ประเทศ ในป ค.ศ. 1999 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได
ท่ี: http://europa.eu.int/comn/education/policies/educ/bologna_en.html ซึ่งอางอิงแหลงขอมูลในการ
เปรียบเทียบมาตรฐานของคุณวุฒิท่ัวโลกซึ่งไดบรรจุไวในสวนของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 1 
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34.    องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ควรกําหนดระดับความลึกและความกวางของ
ความรู และวิธีของการหามาซึ่งความรูใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 

 
35.  ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรมีความรูอยางพอเพียงในเรื่องการพัฒนาของขอมูลงาน

ตรวจสอบทางการเงินในอดีต เพ่ือที่จะตอบรับกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาพธุรกิจ   
เพราะฉะนั้น จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่การศึกษา และโปรแกรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี จะรวมประเด็นที่เก่ียวของในปจจุบันและการพัฒนา
ตางๆ ไว 

 
36.     องคความรูในเร่ืองของการตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีต ควรรวมเรื่องใน

ระดับสูงตอไปนี้: 
(ก) แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในงานตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีต 

รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของในปจจุบันและการพัฒนา; และ 
(ข) มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ (ISAs) และ แนวทางปฏิบัติการสอบ

บัญชี (International Auditing Practice Statements: IAPSs); และ/หรือ 
(ค) มาตรฐานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
37.   นอกจากเนื้อหาความรูในยอหนา 36 แลว  ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอาจตองมีความรู

ในเร่ืองของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานระหวางประเทศ (ISQCs) International 
Standards on Review Engagements (ISREs), International Standards on Assurance 
Engagements (ISAEs), International Standards on Related Services (ISRSs), หรือ
มาตรฐานทองถ่ินที่เทียบเทา 

 
38.  องคความรูในการบัญชีและรายงานทางการเงิน ควรรวมเรื่องในระดับสูงตอไปนี้: 

(ก) แนวทางและวิธีปฏิบัติในเร่ืองการบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวของในปจจุบันและการพัฒนา; และ 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRSs)4 และ/หรือ 
(ค) มาตรฐานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 
39.   ถาหากลูกคาของผูสอบบัญชีจะตองจัดเตรียมรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน ที่เจาะจง

สําหรับภาครัฐบาล   รายงานที่เทียบเทากับที่กลาวไวในยอหนา 38 ควรจะรวมถึง
                                                           
4  “International Financial Reporting Standards” อางอิงมาจาก IFRSs, IFRIC Interpretations, IASs และ 
SIC Inter pretations  ดูจาก 2006 International Financial Reporting Standards Bound Volume (London: 
International Accounting Standards Board, 2006, ISBN 1-904230-98-9) 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหวางประเทศ (IPSAS) แนวนโยบายภาครัฐระหวางประเทศ 
(International Public Sector Guidelines) และมาตรฐานระหวางประเทศ มาตรฐาน
ประเทศ และ/หรือมาตรฐานทองถ่ินอื่นๆ ที่เทียบเทา 

 
40. องคความรูเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรมี ไดแก: 

(ก) ระบบสารสนเทศสําหรับการบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึงประเด็นที่    
เก่ียวของในปจจุบัน และ การพัฒนา; และ 

(ข) โครงรางงานสําหรับการประเมินการควบคุมและการประเมินความเสี่ยงในระบบ
การบัญชีและการรายงาน ที่เหมาะสมกับการตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีต 

 
41. แนวทางดานความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีถูก กําหนดอยูใน แนวปฏิบัติการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 115  
 
ทักษะทางวิชาชีพ 
42.  ทักษะที่ควรมีอยูในโปรแกรมการศึกษาและการพัฒนาสําหรับผูประกอบวีชาชีพสอบ

บัญชี ควรรวมถึง 
(ก) การใชทักษะทางวิชาชีพดังตอไปนี้ในสภาพแวดลอมการสอบบัญชี 

1) การระบุและแกไขปญหา 
2) การทําวิจัยทางเทคนิคที่เหมาะสม 
3) การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
4) การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน 
5) การนําเสนอ  การอภิปราย และ การยืนยันความคิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ ผานการสื่อสารทั้งทางดานการเขียนและการพูดทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ 

(ข) การพัฒนาทักษะทางวีชาชีพดังตอไปนี้ในระดับที่สูงขึ้น ในสภาพแวดลอมการ
สอบบัญชี: 

1) การใชแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวของ 
2) การประเมินการใชมาตรฐานการนําเสนอรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 
3) การแสดงถึงขีดความสามารถในการสอบถาม การคิดในเชิงทฤษฎี และ 

การวิเคราะหอยางระมัดระวัง 
4) การแสดงความสงสัยทางวิชาชีพ 
5) การตัดสินใจทางวิชาชีพ 

                                                           
5
 แนวปฏิบัติการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 11 (IEG 11) เรื่อง Information Technology for Professional  

Accountants 
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6) การอดทนและการแกปญหาเกี่ยวกับความขัดแยง 
 
43. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 ทักษะทาง

วิชาชีพ ไดระบุขอกําหนดดานทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในเนื้อหา
ของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 8 “ความรูในระดับสูง” หมายความถึง
ระดับความรูที่ลึกกวา และกวางขวางกวาที่กําหนดไวสําหรับผูที่มีคุณสมบัติที่จะเปน      
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 2 

 
44.  องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ อาจพิจารณาระดับที่เหมาะสมของการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ และวิธีสําหรับการพัฒนาทักษะเหลานั้น 
 
คานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทางวิชาชีพ 
45. ผูสอบบัญชีแตละคน ควรที่จะสามารถนําคานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทาง

วิชาชีพมาใชในสภาพแวดลอมการสอบบัญชี กอนที่จะมาเปนผูประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี 

 
46.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 4 คานิยม 

จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทางวิชาชีพ ไดกําหนดคานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทาง
วิชาชีพ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรที่จะตองมี   องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชี
นานาชาติจําเปนตองจัดใหมีโปรแกรมเพื่อการศึกษาที่ใหโครงรางสําหรับการใชการ
ตัดสินใจทางวิชาชีพ และ สําหรับการกระทําอยางมีจรรยาบรรณ ที่เหมาะสมกับความ
สนใจของทั้งสังคม และ ผูประกอบวิชาชีพ 

 
47. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนควรที่จะตองมีความรูอยางระเอียดถี่ถวนในเรื่องเกี่ยวกับ

หลักจรรยาบรรณที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยเฉพาะในดานการตัดสินใจและการบริหารทาง
วิชาชีพ พวกเขาเหลานั้นควรตระหนักรูวาเขาอาจจะตองเผชิญกับความกดดันอยาง
ใหญโต เวลาที่จะตองตัดสินใจพรอมกับค้ําจุนหลักจรรยาบรรณ 

 
48. ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ก็เหมือนกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วไป ที่จําเปนตองนํา   

คานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติ ที่รางไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสาํหรับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 4 มาใชในชวงเวลาของการปฏิบัติงาน  สวนในชวงระหวาง
การทํางานจริง ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีควรไดรับคําแนะนําในเรื่องตางๆ ตอไปนี้: 
(ก) วิธีการทางวิชาชีพที่จะนําไปสูจรรยาบรรณ 
(ข) การนําไปใชในทางปฏิบัติของหลักการพื้นฐาน 
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(ค) ผลของความประพฤติที่ไมมีจรรยาบรรณ; และ 
(ง) คําตอบในการแกปญหาในสถานการดานจรรยาบรรณที่ลําบาก 

 
49.  การเรียนรูเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพจําเปนตองดําเนินตอไปหลังจากไดคุณสมบัติ

ของการสอบบัญชีวิชาชีพแลว  ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีทุกคนควรที่จะเล็งเห็นเรื่องนี้
เปนเรื่องของแนวทางประกอบอาชีพในระยะยาว 

 
50.  หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ใชกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดมีขอบขายในเรื่องของ

การสอบบัญชีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีความไววางใจ และความสนใจอยางหนักหนวงจาก           
สาธารณชนในทางวิชาชีพบัญชีจากทั่วโลก 

 
51.  หลักการพื้นฐานเหลานี้ความสําคัญสําหรับวิชาชีพบัญชีและสังคมโดยรวม ประมวล

จรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชีของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ไดกําหนดหลักการ
พ้ืนฐานดังตอไปนี้: 
(ก) ความซื่อสัตย 
(ข) ความเปนรูปธรรม 
(ค) สมรรถนะทางวิชาชีพ และใหความใสใจ 
(ง)  การรักษาความลับ 
(จ) ความประพฤติทางวิชาชีพ 

 
52.  ย่ิงไปกวานั้น ประมวลจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชีของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ

ไดกําหนดใหสมาชิกทุกคนในทีมที่ใหความเชื่อมั่นและองคกรมีความอิสระกับลูกคา   
สมาชิกทุกคนในทีมที่ใหความเชื่อมั่นและองคกรตองมีการประยุกตใชโครงสรางดาน
ความอิสระ 

 
53.  เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตอง 

(ก) ตระหนักถึงมุมมองใหมๆ ในดานจรรยาบรรณและความขัดแยงในการทํางาน; 
และ 

(ข) ติดตามการคาดการณเของสภาวิชาชีพบัญชี และประชาชนโดยทั่วไปในเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
ประสบการณในการทํางานจริง 
54.  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรจะผานการฝกงานเพ่ือใหมีประสบการณการทํางานจริง 

กอนที่จะมีบทบาทเปนผูสอบบัญชีอาชีพ ชวงระยะเวลานี้ควรจะเปนเวลาที่นานและ
เขมขนเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาพวกเขาไดรับความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ 
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และ คานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทางวิชาชีพที่จําเปนมาแลว สวนที่สําคัญ
ในชวงระยะเวลาของการมีประสบการณการทํางานจริง ควรจะอยูในขอบเขตของการ
ตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีต 

 
55.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง 

ไดตั้งขอกําหนดดานประสบการณในการทํางานจริงสําหรับผูประกอบการวิชาชีพบัญชี    
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งมีบทบาทเปนผูสอบบัญชีตองพิสูจนใหเห็นถึงการใชความรูและ
ทักษะเชนกัน ตามที่กําหนดในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 8 และ          
ในสภาพแวดลอมของการสอบบัญชีที่มีความสอดคลองกับคานิยม จรรยาบรรณ และ 
ทัศนคติทางวิชาชีพตามที่กําหนดในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 4 

 
56.  ประสบการณการทํางานจริงที่มีสวนชวยใหผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีสมรรถนะ จําเปน

จะตองเกี่ยวของกับชนิดและขนาดของงานสอบบัญชี ที่ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจะมี 
หรือมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในงานนั้นดวย ระยะเวลาของประสบการณควรจะทําใหผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี: 
(ก) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะท่ีจําเปนในสภาพแวดลอมที่อยูในการ     

ควบคุมดูแล 
(ข) พัฒนาและแสดงสมรรถนะที่กําหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบบันี้ 

 
57.  ชวงเวลาการฝกอบรมเพื่อหาประสบการณการทํางานจริงที่เก่ียวกับวิชาชีพสอบบัญชี 

อาจจะเปนในชวงระหว าง  หรือหลังการมีคุณวุฒิ เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี   
ประสบการณการทํางานจริงที่ไดมาสําหรับจุดประสงคที่จะทําตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 5 ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง 
อาจมีสวนสนับสนุนตอขอกําหนดในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ 

 
58.  โดยปกติ ชวงระยะเวลาของการฝกงานเพื่อหาประสบการณการทํางานจริงที่เก่ียวกับ      

วิชาชีพสอบบัญชี ควรจะมีเวลาไมต่ํากวาสามป ซึ่งระยะเวลาอยางนอยสองปควรจะใชใน
ขอบเขตของการสอบบัญชีของขอมูลทางการเงินในอดีต ภายใตการดูแลของหุนสวน
ผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี ในที่ซึ่งองคกรสมาชิกไมไดกําหนดใหทําระยะเวลาข้ันต่ําของ
ประสบการณทั้งหมด องคกรสมาชิกตองสามารถแสดงใหเห็นวาการใชความรูและทักษะที่
กําหนดโดยเฉพาะเจาะจงในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ ไดบรรลุใน
สภาพแวดลอมของการสอบบัญชี และไดสงผลใหผูสมัครมีการพัฒนาสมรรถนะ และขีด
 ความสามารถที่จําเปนสําหรับใชในการตัดสินใจในงานสอบบัญชี 

 



 15

59.  ประสบการณการสอบบัญชีที่กําหนดไว ควรจะไดรับจากองคกรที่สามารถให
ประสบการณการสอบบัญชีที่เหมาะสม ภายใตการดูแลของ หุนสวนผูรับผิดชอบ
งานสอบบัญชี 

 
60.  องคกรที่ใหประสบการณการสอบบัญชีที่เหมาะสม อาจจะประกอบดวยองคกรตรวจสอบ

ภาครัฐ และเอกชน องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ตองมีความพึงพอใจวา
หนวยงานดังกลาวมีนโยบายและขบวนการที่จะทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม   
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม คือสภาพแวดลอมที่ทําใหคนทั่วไปมีการพัฒนา และแสดงถึง
ความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และ คานิยม จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทางวิชาชีพ 
ที่จะเปดโอกาสใหพวกเขาไดรับผิดชอบในการตัดสินใจที่มีความสําคัญในการตรวจสอบ
ขอมูลทางการเงินในอดีต 

 
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
61.  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง: 

โปรแกรมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ตั้ง
ขอกําหนดดานการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหมด 
รวมทั้งผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

 
62.  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ตองการเปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี อาจจะอาศัยกิจกรรม

ของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหพวกเขาสนองตามขอกําหนดที่ตั้งไว
ในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ ย่ิงกวานั้นการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง  
ตอเนื่องเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่จะทําใหแนใจวาผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีพัฒนาและรักษา
สมรรถนะตอๆ ไป  องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ อาจจะพิจารณากําหนด  
กิจกรรมเฉพาะของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง สําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี หรือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ตองการเปนผูสอบบัญชี 

 
การวัดผล 
63. ขีดความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ ควรจะไดรับการวัดผลกอนที่บุคคลหนึ่ง

จะมีบทบาทเปนผูสอบบัญชี 
 
64. การวัดผลควรจะมีความครอบคลุมเพียงพอที่จะสามารถแสดงความรูทางวิชาชีพ 

ทักษะทางวิชาชีพ และ คานิยม, จรรยาบรรณ และ ทัศนคติทางวิชาชีพ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
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65. การวัดผลของขีดความสามารถและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอาจจะ
ดําเนินงานโดย : 
(ก) องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ซึ่งมีบุคคลเปนสมาชิก (รวมถึง

กระบวนการสอบทานที่ผานบุคคลที่มีฐานะหรือตําแหนงเทากันกับองคกรสมาชิก) 
(ข) องคกรสหพันธนักบัญชีนานาชาติอ่ืน 
(ค) บุคคลที่สาม (เชน องคกรที่เก่ียวกับการศึกษาหรืออบรม หนวยงานทางภาครัฐ 

หรือหนวยงานที่กํากับดูแล หรือ หนวยงานที่อยูภายใตการบริหารขององคกร
สมาชิก) 

(ง) องคกรที่เก่ียวกับการสอบบัญชี (รวมทั้งที่ผานระบบควบคุมคุณภาพขององคกร) 
หรือ 

(จ) องครวมของทั้งหมดในกรณีที่องคกรอื่นเปนผูออกใบอนุญาตสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี องคกรสมาชิกควรจะสนับสนุนใหองคกรอื่นนั้นนํามาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศมาใช 
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สวนที่ 3: หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี (The Engagement Partner) 
 
ความทั่วไป 
66.  ขอกําหนดของวิชาชีพเฉพาะ กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เปนตัวกําหนดขอบเขต 

สมรรถภาพและการประพฤติตนในงานสอบบัญชี  ในบางกรณี ขอกําหนดเฉพาะ เปนตัว
กํากับวาใครสามารถทําหนาที่เปนหุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี ขอกําหนดนี้ถูก
เรียกวากฎเกณฑการออกใบอนุญาต (Licensing Regimes) ในมาตรฐานฉบับนี้ ศัพทคํา
นี้จะใชเวลาอางถึงกรณีที่อํานาจ หรือการใหอนุมัติที่จะทําหนาที่เปนหุนสวนผูรับผิดชอบ
งานสอบบัญชีนั้นถูกจํากัดไวใหผูที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของขอกําหนดเฉพาะเทานั้น      
ขอกําหนดเฉพาะเหลานี้อาจจะกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาชีพ คณะกรรมการทาง
กฎหมาย หรือ โดยหนวยงานกํากับดูแล 

 
67.  กฎเกณฑการออกใบอนุญาตสอบบัญชี (Audit Licensing Regimes) มีความแตกตางกัน   

ในที่ซึ่งองคกรสมาชิกสหพันธนานาชาติมีอํานาจตามกฎหมายในการออกใบอนุญาตแก  
ผูสอบบัญชีนั้น ไดมีการคาดหวังไววาผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดทําตามขอกําหนดที่
กลาวถึงไวในสวนที่ 2 ของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ที่จะประกาศพรอมกับ         
ใบอนุญาตสอบบัญชี หรือ ไดมีการอนุญาตใหเซ็นรับรองในรายงานการตรวจสอบขอมูล
ทางการเงินในอดีต ในขณะที่กลุมองคกรอื่นออกใบอนุญาตใหผูสอบบัญชี องคกรสมาชิก
สหพันธนักบัญชีนานาชาติจําเปนตองแจงบัญญัติกฎหมาย อํานาจควบคุมบังคับ หรือ 
อํานาจการออกใบอนุญาตของเขาเหลานั้นที่เก่ียวของกับมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศฉบับนี้ เพ่ือที่จะสนับสนุนใหมีการนําเอามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับ
นี้มาใช 

 
68. ในการวินิจฉัยทางกฎหมายบางกรณี ผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจมีคุณสมบัติใหไดรับ    

ใบอนุญาตใหลงนามในรายงานการสอบบัญชีไดแมจะยังไมมีประสบการณการทํางานจริง
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ ในกรณีเชนนี้ องคกร
สมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ จะตองทําใหแนใจวาผูที่มีหนาที่ในการตัดสินใจที่สําคัญ
ในการตรวจสอบขอมูลทางการเงิน จะตองมีประสบการณการทํางานจริง และสมรรถนะ
ตามที่มีกําหนด ภาระหนาที่นี้สามารถทําใหบรรลุผลไดโดย โปรแกรมการสอบทาน   
คุณภาพการใหความเชื่อมั่น (Quality Assurance Review Program) ขององคกรสมาชิก 
(ซึ่งก็คือ การฝกการตรวจสอบอยางละเอียด) หรือ โดยกระบวนการควบคุมคุณภาพของ
องคกรสอบบัญชี (Audit Organization’s Quality Control Procedures) 

 
69. ไดมีการคาดหวังไววาผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีไดรับอนุญาตใหเซ็นรับรองรายงานที่ได

มีการตรวจสอบตามกฎหมาย จะมีประสบการณการทํางานสอบบัญชีจริง ที่เหนือกวา
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ขอบเขตที่มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้กําหนดไว ผูประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีทุกคนมี หนาที่ทางวิชาชีพ และทางจรรยาบรรณ ที่จะตองพัฒนาและรักษาสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตนเอง 

 
70.  สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักถึงความแตกตางของชนิด ขนาด และความซับซอนใน

การตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีต และความแตกตางในระดับของสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่จําเปนในการตรวจสอบแตละชนิดจึงเปนหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละ
บุคคล ที่จะตองปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี ของสหพันธ      
นักบัญชีนานาชาติ โดยการไมรับงานสอบบัญชีที่ตนเองไมมีสมรรถนะเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น 

 
ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับหุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี 
71.  การรับเอาความรับผิดชอบที่ สูง ข้ึนของหุนสวนผู รับผิดชอบงานสอบบัญชีมานั้น 

จําเปนตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมในดาน ความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และ คานิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ หุนสวนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีถูกคาดหวังวาจะ
แสดงความเขาใจอยางกวางขวาง ในกระบวนการการสอบบัญชี และมีความสามารถใน
การติดตอส่ือสารเรื่องตางๆ จากหลายฝายได 

 
72.  ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่ทําหนาที่ในระดับสูงข้ึนเชน การขึ้นมาเปนหุนสวน

ผูรับผิดชอบงานสอบบัญชี จําเปนที่จะแสดงสมรรถนะในเรื่องตอไปนี้ 
(ก) ความรับผิดชอบในฐานะผูนําสําหรับคุณภาพของงานสอบบัญชี 
(ข) การวางรูปแบบบทสรุปงานอยางเปนอิสระ 
(ค) การเปนที่ยอมรับ และมีความสัมพันธอยางตอเนื่องกับลูกคา และงานสอบบัญชี 
(ง) การมอบหมายงาน เพ่ือทําใหแนใจวาขีดความสามารถ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของทุกคนไดรวบรวมไวเปนกลุม และออกรายงานการสอบบัญชี 
(จ) การกําหนดทิศทาง การใหคําแนะนํา และปฏิบัติงานสอบบัญชีที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการบริหารกรอบวิชาชีพ ขอกําหนดและกฎหมาย 
(ฉ) การใหคําปรึกษา การสอบทานและการหารืองานที่ไดปฏิบัติไป 
(ช) การพัฒนารายงานการตรวจสอบที่เหมาะสมซึ่งมีหลักฐานการตรวจสอบที่

เหมาะสมและเพียงพอรองรับ 
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สวนที่ 4 : ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในสภาพแวดลอมและ
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 

 
ความทั่วไป 
73. องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ และสํานักงานสอบบัญชี จําเปนตองทําใหมั่นใจ

วาผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ที่มีความรับผิดชอบสําหรับการตัดสินใจที่สําคัญในการ
ตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีตของสภาพแวดลอมหรืออุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะ มีความรูทางวิชาชีพและประสบการณการทํางานจริงที่จําเปน ที่เก่ียวของ
กับสภาพแวดลอมและอุตสาหกรรม 

 
74. เมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีขีดความสามารถ และไดแสดงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ     

ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีแลว ยังอาจตองการการพัฒนาตอไปกอนที่จะมีบทบาทในการ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจที่สําคัญในงานตรวจสอบขอมูลทางการเงินในอดีตของ
อุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจง (เชน ธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมเหมืองแรและน้ํามัน และ
การประกันภัย) หรือ ดานสิ่งแวดลอม (เชน การสอบบัญชีขามชาติ) 

 
การสอบบัญชีขามชาติ 
75. การสอบบัญชีขามชาติ ข้ึนอยู หรืออาจจะขึ้นอยูกับ อํานาจศาลที่นอกเหนือเขตประเทศ

ที่ตั้งของบริษัทเอง เพ่ือวัตถุประสงคในการกูยืมที่สําคัญ การลงทุน หรือการตัดสินใจดาน
กฎหมาย  รวมถึงทุกบริษัทที่จดทะเบียนสวนของเจาของและเจาหนี้ หรือกลุม      
สาธารณชนอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของที่ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนเปนพิเศษ เนื่องจาก
ขนาดผลิตภัณฑ หรือบริการที่ใหก็ได 

 
76. กอนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําหนาที่เปนผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการสอบ

บัญชีขามประเทศ ของขอมูลทางการเงินในอดีต ควรที่จะ 
(ก) ทําตามขอกําหนดที่จะทําหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (สวนที่ 2 ของ

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้) 
(ข) ทําตามขอกําหนดในยอหนาที่ 77 
 

77. องคความรูของโปรแกรมการศึกษาและการพัฒนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี    
ที่เก่ียวของในงานสอบบัญชีระหวางประเทศ ควรครอบคลุมเรื่องที่สําคัญตอไปนี้: 
(ก) รายงานทางการเงินและมาตรฐานการตรวจสอบที่เก่ียวของ 
(ข) การควบคุมการตรวจสอบในหลายประเทศและการตรวจสอบกลุมบริษัท 
(ค) ขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 
(ง) ขอกําหนดที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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(จ) กรอบกฎหมายที่เก่ียวของของแตละประเทศ 
(ฉ) เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

 
78. ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีที่รับงานการสอบบัญชีระหวางชาติ อาจพบวาการนําเอา      

คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพมาใชนั้นซับซอน โดยสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย (เชน บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม พฤติกรรมและ ความ
คาดหวัง) 

 
อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง 
79. บางบริษัทดําเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบเขมงวด (เชนธนาคารและ

อุตสาหกรรมเคมี) กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวกับงบการเงินอาจแตกตางกันไปตาม
อุตสาหกรรมเฉพาะนั้นๆและสภาพแวดลอมเฉพาะ นอกจากนั้นหลักการบัญชีที่ใชอาจ
แตกตางกัน สงผลถึงการรับรูและเกณฑการวัดที่แตกตางกัน 

 
80. ในทางปฏิบัติมักจะไมมีการกําหนดความรูเพ่ิมเติมที่จําเปนสําหรับผูที่ดําเนินงานใน           

อุตสาหกรรมเฉพาะ   องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
แตละบุคคล และสํานักงานสอบบัญชี ไดแบงความรับผิดชอบในการทําใหมั่นใจวา ผู
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับหนาที่ของตน 

 
ประสบการณการทํางานจริง 
81. ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจําเปนตองมีประสบการณการสอบบัญชีจริงในสภาพ      

แวดลอมหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ กอนที่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจในงานตรวจสอบ
ขอมูลทางการเงินในอดีตในสภาพแวดลอมหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ประสบการณ       
ดังกลาวจําเปนจะตองยาวนานพอและเขมขนมากพอในการทําใหผูประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีแสดงใหเห็นถึง: 
(ก) ความรูที่จําเปน และ 
(ข) ความสามารถประยุกตใชทักษะท่ีจําเปน และคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ

ทางวิชาชีพที่จําเปน ที่จะสามารถปฏิบัติงานอยางสมรรถนะในสภาพแวดลอมหรือ
อุตสาหกรรมเฉพาะนั้น  ประสบการณการทํางานจริงนี้อาจเพิ่มเติมจากสิ่งที่
กําหนดในที่อ่ืนๆในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับนี้ 

 


