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เอกสารฉบบันี้ได้รบัการพฒันาและอนุมตัิโดย International Accounting Education Standards Board™ 

(IAESB™) 

IAESB พฒันามาตรฐานการศกึษาค าแนะน า และ เอกสารเกีย่วกบัการศกึษาก่อนเขา้หลกัสตูรการฝึกอบรมผู้
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ระหว่างประเทศ 

โครงสรา้งและกระบวนการทีส่นับสนุนการท างานของ IAESB ไดร้บัการส่งเสรมิโดย International Federation 
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มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 6 (ฉบบัปรบัปรงุ)  

เร่ิมบงัคบัใช้ 1 กรกฎาคม 2558 
 

ขอ้สงัเกต: โครงการการปรบัปรงุมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐานการศกึษา
การบญัชรีะหว่างประเทศอยู่ระหว่างด าเนินการและ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที่ 2 ฉบบัที ่3 
ฉบบัที ่4 และฉบบัที่  8 ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่6 ฉบบัปรบัปรุง ได้
ถูกน าออกมาใช้ก่อนเพื่อที่สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศและผู้มสี่วนได้เสยีอื่นจะได้มชี่วงเวลา
เตรยีมตวัในการน าไปปฏบิตั ิโครงการการปรบัปรงุมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศคาดว่าจะแลว้เสรจ็ใน
ปลายปี 2556 
 

การพฒันาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก- การประเมินความรู้ความสามารถเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
  สารบญั 
 ยอ่หน้า 
บทน า   
    ขอบเขตของมาตรฐาน 1-5 
    วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ 6 
วตัถุประสงค ์ 7 
ขอ้ก าหนด  
    การประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอยา่งเป็นทางการ 8 
    หลกัในการประเมนิ 9 
    หลกัฐานทีส่ามารถพสิจูน์ได้ 10 
ค าอธบิาย  
    ขอบเขตของมาตรฐาน ก1-ก3 
    วตัถุประสงค ์ ก4 
    การประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอยา่งเป็นทางการ ก5-ก8 
    หลกัในการประเมนิ ก9-ก20 
    หลกัฐานทีส่ามารถพสิจูน์ได้ ก21-ก22 
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บทน า  
ขอบเขตของมาตรฐาน (อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก1 ถงึ ก3) 
1.  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้  อธิบายถึงข้อก าหนดส าหรบัการประเมินความรู้

ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชทีีต่้องพฒันาใหม้ขีึน้ก่อนทีจ่ะ
สิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 

 
2.  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้  ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการของสหพันธ์นักบัญชี

ระหว่างประเทศ (IFAC) ทัง้นี้คณะกรรมการฯ มคีวามรบัผดิชอบในการประเมนิว่าผู้มุ่งมัน่ประกอบ
วชิาชพีบญัชมีรีะดบัความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมเมื่อสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 
นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้ยงัเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้ว่าจ้าง 
หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานภาครฐัและผู้มสี่วนได้เสยีอื่นที่สนับสนุนการเรยีนและการพฒันา
วชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 
3.  ภายใต้มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศทุกฉบบั การประเมนิ คอื การวดัความรูค้วามสามารถ 

เยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีที่มกีารพฒันาผ่านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา การพฒันาทางวชิาชพีในระยะ
เริม่แรก คอื การเรยีนรูแ้ละการพฒันาทีผู่มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชจีะตอ้งใชใ้นเบือ้งต้นเพื่อพฒันา
ความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของตนอนัน าไปสู่การปฏบิตังิานในบทบาทผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ีอย่างไรก็ตาม การเรยีนรูแ้ละการพฒันาเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการพฒันาและ
คงไว้ซึ่งความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีตลอดระยะเวลาการประกอบวชิาชพีทางการ
บญัชแีละต่อเนื่องไปยงัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี ในระหว่างการพฒันาทางวชิาชพีระยะ
เริม่แรก จุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกคอืการบรรลุความรูค้วามสามารถ
เยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี ในระหว่างการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี จุดมุ่งหมายหลกัอยู่ที่การ
พฒันาและคงไวซ้ึง่ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี  

 
4.  มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบบันี้ระบุขอ้ก าหนดในการประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่ง

ผูป้ระกอบวชิาชพี ในขณะที ่
 มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่2 เรื่อง การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก-ความรู้

ความสามารถเชงิเทคนิค มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัที่ 3 เรื่อง การพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก-ทกัษะทางวชิาชพี และมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่4 เรื่อง 
การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก-ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี ระบุขอ้ก าหนด
ในการประเมนิทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาเฉพาะตามทีร่ะบุในการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 
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 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 5 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่แรก -
ประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิระบุขอ้ก าหนดในการประเมนิประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและ 

 มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่8 เรื่อง การพฒันาทางวชิาชพีส าหรบัผูส้อบบญัชทีี่
รบัผดิชอบงานตรวจสอบงบการเงนิ ระบุขอ้ก าหนดการประเมนิส าหรบัผูมุ้ง่มัน่เป็นผูส้อบบญัชทีี่
รบัผดิชอบงาน 

5.  ค านิยามและค าอธบิายของค าศพัท์ที่ส าคญัที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีป็นไปตามอภธิานค าศพัท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศ 

 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
6.  มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 
 
วตัถปุระสงค ์(อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก4) 
7.  วตัถุประสงค์ของสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ เพื่อท าการประเมนิว่าผู้มุ่งมัน่ประกอบ

วชิาชพีบญัชสีามารถพฒันาตนเองใหม้รีะดบัความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสม
ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานในบทบาทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี 

 
ข้อก าหนด 
การประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอยา่งเป็นทางการ  (อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก 5 ถงึ ก8) 
8. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศจะประเมนิอย่างเป็นทางการว่า ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพี

บญัชมีคีวามรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีในระดบัที่เหมาะสมภายในช่วงการพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก โดยสรุปจากผลของกลุ่มกิจกรรมการประเมนิตลอดช่วงเวลาการพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก 

 
หลกัในการประเมนิ (อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก9 ถงึ ก20) 
9.  สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศจะออกแบบกจิกรรมการประเมนิที่มคีวามน่าเชื่อถอื ความ

ง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพยีงพอเที่ยงตร ภายในหลกัสูตรการศกึษาทางวชิาชพี
ทางการบญัชใีนระดบัสงู 

 
หลกัฐานทีส่ามารถพสิจูน์ได ้(อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก21 ถงึ ก22) 
10. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศจะใช้หลกัฐานที่สามารถพสิูจน์ได้เป็นฐานในการประเมนิ

ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ี
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ค าอธิบาย 
ขอบเขตของมาตรฐานฉบบันี้ (อา้งถงึยอ่หน้าที ่ก1 ถงึ ก5) 
ก1.  ในการอธบิายและจดัประเภทความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพนัน้มหีลายวธิ ีภายใต้

มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี คอื ความสามารถ
ในการท าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทางเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ และค่านิยม จรยิธรรม และ
ทศันคตทิางวชิาชพี โดยแต่ละองคป์ระกอบของความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตามที่
ไดก้ล่าวมาไดถู้กอธบิายเพิม่เตมิในชุดผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที่
เกีย่วขอ้ง 

 
ก2. ในระหว่างการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก การประเมนิสามารถกระท าไดโ้ดยกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 

รวมถึง สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ ผู้ว่าจา้ง หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานอนุมตัิ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานที่ให้การศึกษาภาคเอกชน 
ถงึแมว้่าการประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีในระหว่างการพฒันาทางวชิาชพี
ระยะเริม่แรกเป็นความรบัผดิชอบของสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 
อาจใหข้อ้แนะน าทีม่สีาระส าคญัต่อกจิกรรมการประเมนิได้ 

 
ก3. ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรมสี่วนรว่มอยา่งต่อเนื่องในการเรยีนรูต้ลอดชพี เพื่อพฒันาและด ารงไวซ้ึง่

ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่เกี่ยวข้องกบับทบาทของตนในระหว่างการพฒันา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอ้มการท างาน ในความก้าวหน้าใน
อาชพี หรอืในบทบาทใหม่ อาจท าให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องเพิม่ระดบัความรู้ความสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและได้มาซึ่งความรู้ความสามารถใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน
การศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่7 เรือ่ง การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 

 
วตัถุประสงค ์(อา้งถงึยอ่หน้าที ่7) 
ก4. การประเมินเพื่อพิจารณาว่าผู้มุ่งมัน่ประกอบวิชาชีพบัญชีได้พัฒนาตนเองให้มีระดับความรู้

ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสม ช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์างๆ ดงันี้ ประการแรก 
ส่วนได้เสยีของสาธารณชนได้รบัความคุ้มครองและความน่่าเชื่อถอืในการประกอบวชิาชพีบญัชี
ได้รบัการยกระดบั เมื่อผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีสามารถพัฒนาตนให้มคีวามรู้ความสามารถทาง
วชิาชีพตามที่ก าหนดไว้จนได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ประการที่สอง สมาชิก
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สหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศและหน่วยงานก ากบัดูแลมคีวามรบัผดิชอบในการให้ความเชื่อมัน่
ว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพีตามทีส่าธารณชน ผูว้่าจา้ง และลูกค้า
คาดหวงั ประการทีส่าม ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีหีน้าทีท่ีต่้องกระท าอย่างต่อเนื่องในการด ารงไวซ้ึง่
ความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี เพื่อให้มัน่ใจว่าลูกค้า ผู้ว่าจ้าง  และผู้มสี่วนได้เสยีที่
เกีย่วขอ้งไดร้บับรกิารทางวชิาชพีอยา่งเตม็ความสามารถ1  

 
การประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอยา่งเป็นทางการ (อา้งถงึยอ่หน้าที ่8) 
ก5. การที่จะประเมินอย่างเป็นทางการว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพนัน้ 

สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศอาจอ้างองิผลสมัฤทธิจ์ากกจิกรรมการประเมนิทีเ่กดิขึน้หน่ึง
กจิกรรมหรอืมากกว่าในระหว่างการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก กจิกรรมการประเมนิในระหว่าง
การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกอาจแตกต่างกนัไปและอาจรวมถงึกจิกรรมต่อไปนี้หรอืกจิกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ 
ก. การสอบประมวลความรูข้า้มศาสตรเ์มือ่สิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 
ข. ชุดการสอบทีเ่น้นวดัความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีเฉพาะดา้นตลอดระยะเวลาการ

พฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก หรอื 
ค. ชุดการสอบและชุดการประเมนิการปฏบิตังิานจรงิตลอดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 

 
ก6. กจิกรรมการประเมนิ คอื กจิกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการประเมนิความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้

ประกอบวชิาชพีเฉพาะดา้น โดยในระหว่างการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก กจิกรรมการประเมนิ
อาจเลอืกให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพเฉพาะด้านที่จะได้รบัการ
ประเมิน ตัวอย่างกิจกรรมการประเมินอาจรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ หรือกิจกรรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ 
ก. ขอ้สอบอตันยั 
ข. ขอ้สอบปากเปล่า 
ค. ขอ้สอบแบบปรนยั 
ง. การทดสอบโดยใชค้อมพวิเตอร ์
จ. การประเมนิความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานจรงิโดยผูว้่าจา้ง และ 
ฉ. การทบทวนหลกัฐานเมือ่กจิกรรมการปฏบิตังิานจรงิแลว้เสรจ็ 

 
 

                                                           

1ขอ้ปฏบิตัทิางจรรยาบรรณในวชิาชพี (คู่มอืขอ้ปฏบิตัทิางจรยิธรรมส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีโดย IESBA (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2555))  
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ก7. ประเภทของกิจกรรมการประเมินที่ได้รบัการคัดเลือกนัน้อาจขึ้นกับหลายปัจจยัตามที่สมาชิก

สหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศพจิารณาซึง่อาจรวมถงึกจิกรรมดงันี้หรอืนอกเหนือจากนี้  
ก. ความห่างไกลและการกระจายของทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีผู่มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชที างานอยู่ 
ข. แหล่งขอ้มลูทางการศกึษาและแหล่งขอ้มลูอื่นทีม่ขีองสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ 
ค. จ านวนและภมูหิลงัของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชทีีไ่ดร้บัการประเมนิ และ 
ง. โอกาสในการเรยีนและการพฒันาของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีไ่ดร้บัจากผูว้่าจา้ง 

 
ก8. ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการระบุระดบัความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรม ี

ซึง่อาจรวมถงึกจิกรรมดงันี้หรอืนอกเหนือจากนี้  
ก. ความซบัซอ้นและความหลากหลายในหน้าทีก่ารงานทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชตีอ้งเกีย่วขอ้ง 
ข. ความคาดหวงัจากผูม้สี่วนไดเ้สยี (เช่น สาธารณชน ผูว้่าจา้ง หน่วยงานก ากบัดแูล( ที ่    

เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะและสาระของความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
ค. ความรู ้ความช านาญพเิศษทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชคีวรมสี าหรบัการท างานในอุตสาหกรรม

เฉพาะ 
ง. ระดบัการตดัสนิใจในวชิาชพีทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชตีอ้งใชใ้นการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายให้

เสรจ็ 
จ. บทบาททีห่ลากหลายของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีเช่น ผูจ้ดัท างบการเงนิ ผูใ้หค้ าปรกึษาดา้น

ภาษ ีหรอืนกับญัชเีพื่อการบรหิาร และ 
ฉ. ความซบัซอ้นของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
หลกัในการประเมนิ (อา้งถงึยอ่หน้าที ่9) 
ก9. หลกัสูตรการศกึษาทางวชิาชพีบญัชไีด้ถูกออกแบบใหส้นับสนุนการพฒันาผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพี

มาะสมเมื่อสิน้สุดการพฒันาทางบญัชใีหไ้ปสู่ระดบัความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีที่เห
วชิาชพีระยะเริม่แรก หลกัสูตรฯ อาจประกอบดว้ย การศกึษาในระบบทีใ่หป้รญิญาและรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในมหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษาระดบัสูง สมาชกิสหพนัธว์ชิาชพีนักบญัช ีผู้ว่าจา้งหรอืการ
อบรมในสถานทีท่ างาน ดงันัน้การออกแบบหลกัสูตรการศกึษาวชิาชพีทางการบญัชใีนระหว่างการ
พฒันาทางวชิาชพีบญัชใีนระยะเริม่แรกจงึอาจเกี่ยวขอ้งกบัขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์จากผูม้สี่วน
ไดเ้สยีหลากหลายนอกจากสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ 

 



 

[9] 

 

ก10. เวลาการหลกัในการประเมนิควรจะน าไปปรบัใช้กบัแต่ละกจิกรรมการประเมนิที่จดัให้มขีึน้ในช่วง
พฒันาวชิาชพีดา้นบญัชใีนระยะเริม่แรก อย่างไรกต็ามกจิกรรมการประเมนิในแต่ละกจิกรรมอาจไม่
บรรลุความน่าเชื่อถอื ความเที่ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพยีงพอในระดบัสูง
ได ้

 
ก11. กจิกรรมการประเมนิจะมรีะดบัความน่าเชื่อถอืสูง กต่็อเมื่อกจิกรรมนัน้สามารถใหผ้ลลพัธเ์หมอืนเดมิ

อย่างสม ่าเสมอภายใตส้ภาวการณ์อยา่งเดยีวกนั ความน่าเชื่อถอืไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีส่มบูรณ์และกจิกรรม
การประเมนิที่ต่างกนัอาจมรีะดบัความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกนั กิจกรรมการประเมนิมรีะดบัความ
น่าเชื่อถอืสูงหากผูป้ระเมนิส่วนใหญ่สามารถประเมนิไดอ้ย่างอสิระแต่ใหผ้ลการประเมนิทีเ่หมอืนกนั
อยา่งสม ่าเสมอภายใตส้ภาวการณ์อยา่งเดยีวกนั 

 
ก12. กจิกรรมการประเมนินัน้มหีลากหลายกจิกรรมทีไ่ดร้บัการออกแบบมาเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอื 

ตวัอยา่งเช่น 
ก. ความน่าเชื่อถอืของขอ้สอบอตันยัอาจเพิม่ขึน้ไดด้ว้ยการหลกีเลีย่งการใชค้ าทีก่ ากวมในค าถาม

หรอืค าสัง่ของขอ้สอบ 
ข. ความน่าเชื่อถอืของการทดสอบเชงิวตัถุประสงคอ์าจเพิม่ขึน้ได้ดว้ยการทบทวนเนื้อหาของ

ขอ้สอบทัง้จากภายในและภายนอกก่อนทีข่อ้สอบนัน้จะเสรจ็สมบรูณ์ และ 
ค. ความน่าเชื่อถอืของการประเมนิการปฏบิตังิานจรงิอาจเพิม่ขึน้ไดด้ว้ยการคดัเลอืก 

ผูป้ระเมนิทีม่คีวามสามารถสงู และดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมแก่ผูป้ระเมนิอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สามารถท าหน้าทีป่ระเมนิได ้
 

ก13. กจิกรรมการประเมนิจะมรีะดบัความเทีย่งตรงสูง กต่็อเมื่อกจิกรรมนัน้สามารถวดัในสิง่ทีต่้องการวดั
ได้ ความเทีย่งตรงไมใ่ช่ตวัวดัทีส่มบูรณ์และกจิกรรมการประเมนิทีต่่างกนัอาจมี ระดบัความเทีย่งตรง

ทีต่่างกนั ความเทีย่งตรงมหีลายรปูแบบดงันี้ 
ก. ความเทีย่งตรงทีแ่ท้จริง กจิกรรมการประเมนิจะมคีวามเทีย่งตรงทีแ่ทจ้รงิ หากกจิกรรมการ

ประเมนินัน้สามารถวดัผลในสิง่ทีต่อ้งการวดั 
ข. ความเทีย่งตรงในการคาดการณ์ กจิกรรมการประเมนิจะมคีวามเทีย่งตรงในการคาดการณ์

สงู หากเนื้อหาของกจิกรรมการประเมนินัน้สมัพนัธก์บัลกัษณะของความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้
ประกอบวชิาชพีเฉพาะเรือ่งทีต่อ้งการประเมนิ และ 

ค. ความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา กจิกรรมประเมนิจะมคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาสงู หากกจิกรรมการ
ประเมนิครอบคลุมลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งของความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีถู่ก
ประเมนิอย่างเพยีงพอ 
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ก14. การออกแบบกจิกรรมการประเมนิมหีลายวธิทีีจ่ะเพิม่ความเทีย่งตรงในการประเมนิ ตวัอยา่งเช่น 
ก. ความเทีย่งตรงทีแ่ท้จรงิอาจเพิ่มขึน้ไดใ้นการประเมนิความรูค้วามสามารถของผูมุ้่งมัน่ประกอบ

วิชาชีพบัญชีในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใดฉบับหนึ่ง หากการสอบได้รวม
กรณีศึกษารวบยอดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีมากกว่ากรณีศึกษาอย่างง่ายที่มี
สารสนเทศไมค่รบถว้น 

ข. ความเที่ยงตรงระดบัการคาดการณ์อาจเพิม่ขึน้ได้ในการประเมนิความรูค้วามสามารถทางดา้น
ภาวะผู้น าของผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ีโดยใหค้วามเชื่อถอืผลการประเมนิจากการท างาน
จรงิว่าผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชสีามารถน ากลุ่มได้ดเีพยีงใดมากกว่าเชื่อผลลพัธ์ที่ได้จาก
การสอบขอ้เขยีน และ 

ค. ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาอาจเพิม่ขึน้ได้หากการสอบครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะทาง ดา้นความรู้
ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีหลายๆ ดา้นทีถู่กประเมนิ มากกว่าที่จะครอบคลุมเนื้อหา
ในส่วนน้อย 
 

ก15. กิจกรรมการประเมินจะมีความเสมอภาคระดับสูง หากการประเมินนัน้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
ปราศจากอคต ิความเสมอภาคไม่ใช่ตวัวดัที่สมบูรณ์และกจิกรรมการประเมนิที่ต่างกนัอาจมรีะดบั
ความเสมอภาคที่ต่างกนั ความเสมอภาคสามารถพฒันาขึน้ไดเ้มื่อผู้ออกแบบกจิกรรมการประเมนิ
ตระหนกัถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิอคต ิ

 
ก 16.  การออกแบบกจิกรรมการประเมนินัน้มทีีจ่ะเพิม่ความเสมอภาคหลายวธิ ีตวัอยา่งเช่น 

ก. ความเสมอภาคอาจเพิ่มขึ้นได้โดยการท าให้แน่ใจว่า กิจกรรมการประเมินต้องตัง้อยู่บน
เทคโนโลยฐีานคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ซึง่ผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชทีุกคนสามารถเขา้ถงึได้ และ 

ข. ความเสมอภาคอาจเพิม่ขึ้นได้จากการทบทวนขอ้สอบเพื่อขจดัขอ้สมมตต่ิางๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความรูท้างวฒันธรรมทีไ่มเ่หมอืนกนัของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชทีัง้หมด 
 

ก17. กจิกรรมการประเมนิมรีะดบัความโปร่งใสสูง เมื่อรายละเอยีดของกจิกรรมการประเมนิ เช่น ความรู้
ความสามารถทีถู่กประเมนิและระยะเวลาของกจิกรรมการประเมนิ ไดร้บัการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ระดบัความโปรง่ใสสงูจะเกี่ยวขอ้งเมื่อพจิารณากจิกรรมการประเมนิทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ตลอดระยะเวลา
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การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก ความโปร่งใสไม่ใช่ตวัวดัที่สมบูรณ์และกจิกรรมการประเมนิที่
ต่างกนัอาจมรีะดบัความโปร่งใสที่ต่างกนั การสื่อสารที่ชดัเจนและเขา้ถึงได้ของผู้มสี่วนได้เสยีอาจ
น าไปสู่ความส าเรจ็ดา้นความโปรง่ใสระดบัสูง 

 
 
 
ก18. การออกแบบกจิกรรมการประเมนิทีจ่ะเพิม่ความโปร่งใสนัน้มหีลายวธิ ีตวัอยา่งเช่น 

ก. ความโปร่งใสในกจิกรรมการประเมนิทัง้หมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการพฒันาทางวชิาชพีระยะ
เริ่มแรก อาจเพิ่มขึ้นโดยการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเนื้ อหาที่อธิบายถึงความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีใ่ชใ้นการประเมนิ ประเภทของกจิกรรมการประเมนิ และ
ก าหนดเวลาของกจิกรรมการประเมนิต่างๆ ในช่วงเวลาการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 

ข. ความโปร่งใสอาจเพิม่ขึน้ได้ในการประเมนิจากการท างานจรงิ เมื่อผู้ว่าจา้งสื่อสารให้พนักงาน
ทราบอย่างชดัเจนเกี่ยวกบักรอบการประเมนิความรูค้วามสามารถของพนักงานทีจ่ะถูกประเมนิ 
และ 

ค. ความโปรง่ใสในการเตรยีมการและการจดัการสอบอาจเพิม่ขึน้ไดจ้ากการใหส้ารสนเทศเกี่ยวกบั
การพฒันา  การใหค้ะแนน และการจดัการการสอบต่อสาธารณชน 
 

ก19.  กจิกรรมการประเมนิมรีะดบัความเพยีงพอสงู หากกจิกรรมนัน้ (ก (มคีวามสมดุลในเรื่องแนวลกึและ
แนวกว้าง ความรู ้และการประยุกต์ของกิจกรรมประเมนิ  และ (ข (ผสมผสานเนื้อหาจากหลายๆ 

ด้านที่ใช้ในสถานการณ์และบรบิทที่หลากหลาย ความเพียงพอในระดบัสูงยงัเกี่ยวเนื่องกับการ
พิจารณากิจกรรมการประเมนิทัง้หมดที่จดัให้มขีึ้นตลอดระยะเวลาการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริม่แรก ความเพียงพอไม่ใช่ตวัวดัที่สมบูรณ์และกิจกรรมการประเมนิที่ต่างกนัอาจมรีะดบัความ
เพยีงพอทีต่่างกนั  

 
ก20. การออกแบบกจิกรรมการประเมนิทีจ่ะเพิม่ความเพยีงพอนัน้มหีลายวธิ ีตวัอยา่งเช่น 

ก. ความเพียงพอในกิจกรรมการประเมินอาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริม่แรกโดยการจดักจิกรรมการประเมนิเพื่อประเมนิความรูค้วามสามารถทางเทคนิค ทกัษะทาง
วชิาชีพ และค่านิยม จรยิธรรม และทศันคติทางวชิาชพี (แนวกว้าง (ในระดบัที่เหมาะสม กับ
รายละเอยีดของแต่ละรายการ (แนวลกึ (และ  
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ข. ความเพยีงพอในกจิกรรมการประเมนิจากการท างานจรงิอาจเพิม่ขึน้โดยการใหผู้มุ้ง่มัน่ประกอบ
วชิาชพีบญัชแีสดงความรู้ความสามารถที่หลากหลายเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีผ่านทกัษะการ
ท างาน และค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี ในสถานการณ์ทีต่่างกนัไป 
 

หลกัฐานทีพ่สิูจน์ได ้(อา้งถงึยอ่หน้าที ่10) 
ก21. หลกัฐานที่พสิูจน์ได้ คอืหลกัฐานที่เที่ยงธรรม พรอ้มให้พสิูจน์ได้ และจดัเก็บเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรอืสื่ออิเลคโทรนิกส์ การอ้างอิงการประเมินความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพจาก
หลกัฐานทีพ่สิจูน์ไดอ้าจตอบสนองความต้องการของบุคคลทีส่ามซึง่ท าหน้าทีต่ดิตามและก ากบัดูแล
สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ นอกจากนี้การอา้งองิดงักล่าวยงัช่วยใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมัน่ใจ
ได้ว่า ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชีพบญัชสีามารถพฒันาตนเองให้มรีะดบัความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสมเมือ่สิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 

 
ก22. ตวัอยา่งของหลกัฐานทีส่ามารถพสิจูน์ได ้รวมถงึ 

ก. ประกาศนียบตัรแสดงการส าเรจ็การศกึษา 
ข. ผลสมัฤทธิข์องผลส าเรจ็จากการสอบ และ 
ค. หลกัฐานแสดงถงึความส าเรจ็ในการท างานของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชทีีอ่อกโดยผูว้่าจา้ง 
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