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วัตถุประสงคและขอบเขต 
 
1 มาตรฐานฉบับนี้อธิบายเนื้อหาความรูของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีซ่ึงบุคคลที่

พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีเพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

 
2 จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือทําใหมั่นใจไดวาบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีเขาเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ มีความรูทางวิชาชีพ
บัญชีในขั้นสูงที่จะทําหนาท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดอยางมีสมรรถนะภายใตสภาวะ
แวดลอมท่ีซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประเด็นเรื่องการดํารงไวซ่ึงสมรรถนะจะ
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

 
3 ความรูหลักของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีประกอบดวย 3 ดาน คือ 

(ก)  ความรูทางการบัญชี การเงิน และความรูท่ีเก่ียวของ 
(ข)  ความรูทางองคกรและธุรกิจ และ 
(ค)  ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะทางวิชาชีพที่จําเปนและเน้ือหาของการศึกษาทั่วไป คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ 
และทัศนคติทางวิชาชีพ  และขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงไดรับการกําหนดไว
ในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 3 ทักษะทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศฉบับท่ี 4 คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ และมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 5 ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง 

 
4 การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีอาจจะทําใหมีการศึกษาในสภาพแวดลอมทางวิชาการ หรือการ

เรียนในหลักสูตรการศึกษาโดยตรงเพื่อเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงจําเปนตองไดความรู 
ไมตํ่ากวาการเขาศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จําเปนตองไดรับความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ และจะตองสามารถผสมผสานความรูตางๆเหลานั้นเขาดวยกัน 

 
5 สวนประกอบของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพไดดวย ความรูในปจจุบันอาจลาสมัยไดในภายหลัง ดังน้ัน การศึกษาแบบไมลึกซ้ึง
เพื่อใหไดความรูจากหัวขอวิชาตางๆกันจํานวนมากมายไมทําใหเกิดประโยชนในระยะยาวตอ
ผูที่มีความเปนไปไดวาจะมาเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี และตอวิชาชีพทักษะดานความรูทาง
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ปญญาท่ีจําเปนนั้นไดรวมไปถึงความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะหและการประเมินผล 
และตลอดชีวิตการทํางานนั้นตองใหความสําคัญของทักษะทางวิชาชีพ คานิยม จริยธรรมและ
ทัศนคติ  มากกวาความรูทางวิชาชีพท่ีมี ณ ขณะไดมาซึ่งการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
6 ส่ิงที่สําคัญเทาๆกัน คือ การพัฒนาทักษะที่จะระบุปญหาเพื่อที่จะทราบไดวาความรูใดที่

จําเปนในการระบุและแกไขปญหา และเพื่อใหทราบไดวาจะหาความรูดังกลาวจากแหลงใด  
ในระยะยาวแลว การปลูกฝงความมุงมั่นท่ีจะเรียนรูอยางไมมีวันส้ินสุด มีความสําคัญมากกวา
ความรูใดๆ การเรียนรูตลอดชีวิตเปนทักษะอยางหนึ่งที่จําเปนตองมีทัศนคติจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหเกิดขึ้น และสนับสนุนดวยคานิยมจากสังคมท่ีเห็นพองกัน 

 
7 องคความรูที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีเพื่อทําหนาท่ีไดอยางมีสมรรถนะนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงและเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ  เง่ือนไขที่มีอยูในแตละทองถ่ินยังเปนตัวการที่ทําให
ฐานความรูที่จําเปนเกิดความแตกตางขึ้นได นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเชี่ยวชาญ
ระหวางที่อยูในอาชีพ ดวยสาเหตุเหลานี้ มาตรฐานฉบับนี้จึงกําหนดเพียงหัวเร่ืองที่ตองเรียน
แบบกวางๆ บนสมมุติฐานวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองทําใหความรูของตนมีความ
ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ 

 
8 ในขณะที่มาตรฐานฉบับนี้มุงเนนสวนใหญที่ความรูทางวิชาชีพอันจําเปนตอการทําหนาที่  

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  มาตรฐานฉบับนี้ยังกลาวถึงสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท่ีควรอยูในโปรแกรมการศึกษา สมรรถนะดังกลาวไดรับการระบุไวในแนวปฏิบัติทาง  
การศึกษาระหวางประเทศ เรื่องที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(ปรับปรุงป ค.ศ.  2003)  1 

 
9 คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทที่สําคัญที่ใชในมาตรฐานนั้น เปนไปตามที่กําหนดไวใน 

แมบทการศึกษาระหวางประเทศ 
 
 
 
 

                                                 
1 เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.2006 สหพันธนักบัญชีนานาชาติไดมีรางขอเสนอใหม ฉบับที่ 2.1 (Proposed International 
Practice Statement 2.1) เร่ือง “Information Technology for Professional Accountants” และในปจจุบันนี้อยูระหวาง
การปรับปรุงตามขอคิดเห็นท่ีไดจากสมาชิก 
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วันที่ถือปฏิบัติ 
 
10 ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548  เปนตนไป 
 
เน้ือหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 
 
11 การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควรเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษากอนมีคุณสมบัติเปน

ผูประกอบวิชาชีพ  การศึกษาควรมีระยะเวลายาวนานและลึกเพียงพอที่จะทําใหบุคคลที่
พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดความรูทางวิชาชีพที่จําเปนตอการมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพ 

 
12 สวนประกอบของความรูทางวิชาชีพบัญชีที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษากอนมีคุณสมบัติ

เปนผูประกอบวิชาชีพควรประกอบดวยการศึกษาเต็มเวลาทําการเปนระยะเวลาอยาง
นอยสองป (หรือการศึกษาแบบนอกเวลาทําการที่สามารถเทียบเทาได) 

 
13 เพ่ือใหไดความรูทางวิชาชีพ นักศึกษาควรไดรับคุณวุฒิทางการบัญชีหรือคุณสมบัติทาง

วิชาชีพ 
 
14 เน้ือหาของการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควรประกอบดวย: 

(ก) ความรูดานการบัญชี การเงิน และความรูท่ีเกี่ยวของ 
(ข)  ความรูดานองคกรและธุรกิจ  และ 
(ค) ความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
15 ความรูทางวิชาชีพประกอบดวยความรู ท่ีมิไดเก่ียวกับวิชาชีพ ทักษะทางปญญา ทักษะ

เฉพาะตัว ทักษะการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ทักษะการติดตอสื่อสาร และทักษะดานองคกร
และการจัดการที่พัฒนาไดมาจากการศึกษาทั่วไป 

 
16 หัวขอวิชาที่กลาวถึงในมาตรฐานฉบับนี้ไมจําเปนตองศึกษาใหจบเรียงตามลําดับที่แสดงไว 

ตัวอยางเชน การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีอาจไดมาควบคูไปกับการศึกษาทั่วไปในขณะที่กําลัง
ศึกษาเพื่อใหไดคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย หรืออาจจะไดมาจากการศึกษาขั้นสูงหลังจากสําเร็จ
การศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษา  นักศึกษาอาจมีคุณวุฒิที่มิใชสาขา
การบัญชี หรือไมมีคุณวุฒิเลย  แตศึกษาความรูท่ีจําเปนจากหัวขอวิชาที่ตองศึกษาทางวิชาชีพ
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บัญชีโดยผานการศึกษาเพื่อรับการทดสอบความรูขององคกรวิชาชีพ  ในกรณีน้ี หลักสูตรของ
องคกรวิชาชีพจําเปนตองครอบคลุมทุกหัวขอเนื้อหาที่ระบุไวในมาตรฐานฉบับนี้ นอกจากนี้ 
หัวขอวิชาและองคประกอบของโปรแกรมการศึกษาอาจผสมผสานกัน เชน การรวมความรู
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไวในบางรายวิชาเฉพาะทางบัญชี วิธีน้ีอาจชวยกระบวนการเรียนรู
และชวยบุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเขาใจวาองคประกอบตางๆนั้น
สัมพันธกันอยางไร 

 
17 องคประกอบความรูจากการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเปนเพียงแคสวนหนึ่งของโปรแกรม

การศึกษากอนมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพ ความรูอาจไดมาหรืออาจไมไดมาจาก
การศึกษาในสถาบันการศึกษา บางโปรแกรมการศึกษาท่ีไดคุณวุฒิอาจกําหนดใหมีการศึกษา
ท่ัวไปอยางนอยสองปและใชเวลาอีกสองปในการศึกษาทางดานบัญชี คุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ
ทางการบัญชีอาจรวมการศึกษาท่ัวไปไวภายในสามป ระยะเวลารวมทั้งเนื้อหาของการศึกษา
ท่ัวไป การศึกษาทางดานบัญชี และประสบการณการทํางานจริง อาจตางกันในแตละ
โปรแกรมการศึกษาตราบเทาที่การเทียบสมรรถนะทางวิชาชีพเปนไปตามเปาหมาย 

 
18 ความรูดานการบัญชี การเงิน และความรูท่ีเก่ียวของทําใหเกิดพื้นความรูหลักที่จําเปนตอ

ความสําเร็จในอาชีพผูประกอบวิชาชีพบัญชี ระยะเวลารวมทั้งเนื้อหาของหัวขอการเรียนอาจ
ตางกันไปตามสวนของสังคมหรือทองถ่ินซึ่งบุคคลนั้นทํางานอยู  เน้ือหาหลักสูตรดานการ
บัญชีตองเปล่ียนแปลงตัวเองอยูเสมอและยังคงเปลี่ยนแปลงตอไปเพื่อสนองความตองการ
ของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป  หัวขอการเรียนใหมๆ จะไดรับการเพิ่มเขาไปในเนื้อหาหลักสูตร 
และการใหความสําคัญในแตละหัวขอการเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป องคกรสมาชิกอาจ
ตองเพิ่มหัวขอการเรียนหรือเปล่ียนแปลงสมดุลของโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองความ
ตองการท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอมขององคกรตนเอง 

 
19 ความรูดานองคกรและธุรกิจชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเขาใจสภาพแวดลอมที่ปฏิบัติงาน 

ความรูอยางกวางๆ ดานธุรกิจ ดานองคกรภาครัฐและองคกรที่ไมแสวงผลกําไร มีความ
จําเปนตอผูประกอบวิชาชีพวิชาชีพบัญชี ความรูดานองคกรและธุรกิจไดรวมไปถึงวิธีจัด
องคกรวิธีจัดหาเงินทุน  และวิธีบริหารงานธุรกิจในสภาพแวดลอมระดับโลกที่ธุรกิจ
ดําเนินงานอยู 
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20 ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแปลงบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีไมเพียงใชขอมูลสารสนเทศและใชทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แตยังตองมีบทบาทสําคัญโดยเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานเพื่อประเมิน ออกแบบ และ
จัดการระบบสารสนเทศเหลานั้น 

 
21 นํ้าหนักของแตละหัวขอการเรียนสามารถมีความแตกตางออกไปในแตละโปรแกรมการศึกษา 

ความรูทั้งสามดานมิไดกําหนดมาเพื่อระบุความสําคัญที่ตางกันหรือระบุลําดับของการศึกษา 
การศึกษาความมีสมรรถนะเปนวิธีที่มีประโยชนในการตัดสินใจเร่ืองนํ้าหนักของแตละหัวขอ
ของการเรียน 

 
22 หัวขอการเรียนที่ระบุตอไปนี้เปนตัวแทนของหัวขอการเรียนขั้นต่ําท่ีตองมีในโปรแกรม

การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี  อยางไรก็ตาม ความลึกซ้ึงและการใหน้ําหนักของเร่ืองที่จะ
ครอบคลุมนั้นขึ้นอยูกับความตองการของแตละองคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 
และขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

 
23 ความรูดานการบัญชี การเงินและความรูทีเ่กี่ยวของควรครอบคลุมทุกหัวขอการเรียน 

ดังน้ี  
(ก) การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
(ข)  การบัญชีบริหารและการควบคุมทางการบริหาร 
(ค) ภาษีอากร 
(ง)  กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย 
(จ)  การตรวจสอบบัญชีและการใหความเชื่อม่ันทางวิชาชีพบัญชี  และ 
(ฉ) คานิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบของความรูดานการบัญชี การเงินและความรูที่เก่ียวของยังคงตองพัฒนาและ
ผสมผสานความรู ทักษะ คานิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ จากแหลงอ่ืนมารวมไวใน
หัวขอการเรียนตางๆ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจําเปนตองศึกษา  ความรูดังกลาวจะทํา
ใหนักศึกษาไดทฤษฎีและวิชาการเชิงปฏิบัติทางการบัญชี  ทักษะทางปญญาซึ่งรวมถึงความ
เขาใจในคานิยมและจริยธรรมทางวิชาชีพ  สวนประกอบนี้จําเปนอยูในระหวางศึกษาเพื่อให
ไดคุณวุฒิทางการบัญชี  ไดแก  : 

(ก)  ประวัติของวิชาชีพบัญชีและแนวความคิดทางบัญชี 
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(ข)  เนื้อหา แนวคิด โครงสรางและวิธีการจัดทํารายงานการดําเนินงานขององคกรเพื่อ
การใชทั้งภายในและภายนอกองคกร  ซ่ึงรวมถึงสารสนเทศที่ตองการในการ
ตัดสินใจทางการเงิน และตอการวัดผลที่สําคัญของบทบาทของสารสนเทศทางการ
บัญชีในการสนองความตองการเหลาน้ัน 

(ค)  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ของประเทศและระหวางประเทศ 
(ง)  กฎเกณฑขอบังคับทางการบัญชี 
(จ)  การบัญชีบริหาร ซ่ึงรวมถึงการวางแผน และการงบประมาณ การจัดการตนทุนการ

ควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน และการวัดผลตามเกณฑมาตรฐาน 
(ฉ)  แนวคิด วิธี และกระบวนการของการควบคุมที่ทําใหเกิดความถูกตองและแมนยํา

ของขอมูลทางการเงิน  และการเก็บรักษาสินทรัพยของธุรกิจ 
(ช)  ภาษีอากรและผลกระทบตอการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร 
(ซ)  ความรูทางสภาพแวดลอมของกฎหมายธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพยและ

กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท ที่สมกับบทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
หนึ่งๆ 

(ฌ) ลักษณะของการสอบบัญชีและบริการอื่นในการใหความเชื่อมั่นทางวิชาชีพที่รวมถึง
การวัดผลความเสี่ยงและการสืบการฉอโกง และฐานความรูและวิธีการปฏิบัติงาน
ดังกลาว 

(ญ) ความรูดานการเงินและการจัดการการเงิน ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน ความรูดานเคร่ืองมือทางการเงินและตลาดทุนทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ และการจัดการทรัพยากรทางเงิน 

(ฎ)  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่สัมพันธ
กับทั้งสภาพแวดลอมทางวิชาชีพและภาคสาธารณชน (ดูมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 4 คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ) 

(ฏ)  ประเด็นทางการบัญชีสําหรับรัฐบาลและองคกรไมแสวงหาผลกําไร  และ 
(ฐ)  การใชวิธีวัดผลการดําเนินงานที่ไมเปนตัวเงินในภาคธุรกิจ 

 
25 องคประกอบของความรูดานองคกรและธุรกิจควรครอบคลุมทุกหัวขอการเรียน ดังน้ี 

(ก) ความรูดานเศรษฐศาสตร 
(ข)  ความรูดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
(ค) ความรูดานบรรษัทภิบาล  
(ง)  ความรูดานจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ 
(จ)  ความรูดานตลาดทางการเงิน 
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(ฉ) ความรูดานวิธีการเชิงปริมาณ 
(ช)  ความรูดานพฤติกรรมองคกร 
(ซ) ความรูดานการจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
(ฌ) ความรูดานการตลาด และ 
(ญ) ความรูดานธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัฒน 

 
26 การศึกษาดานองคกรและธุรกิจทําใหบุคคลที่จะมาเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรูเร่ือง

สภาพแวดลอมท่ีผูวาจางและลูกคาดําเนินงานอยู นอกจากนี้ การศึกษาดานองคกรและธุรกิจ
ยังอธิบายเนื้อหาของการนําไปใชซ่ึงทักษะทางวิชาชีพทั้งหมดที่ไดในกระบวนการกอนมี
คุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพ การที่มีความสามารถเขาใจไดนั้นมีความแตกตางจากการมี
ความสามารถและการมีประสบการณในการที่จะดําเนินการ มีสวนรวม ตลอดจนชวยการ
จัดการองคกรและธุรกิจ 

 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดานองคกรและธุรกิจครอบคลุมถึง 
(ก)  ความรูดานเศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค 
(ข)  ความรูดานธุรกิจและตลาดการเงิน และการทํางานของตลาดการเงิน 
(ค)  การนําวิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใชแกปญหาธุรกิจ 
(ง)  การเขาใจถึงบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(จ)  การเขาใจถึงองคกรและสภาพแวดลอมที่องคกรดําเนินงานอยู รวมถึงปจจัยหลัก

ดานเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สังคม วิชาการ แรงผลักดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางประเทศ และอิทธิพลและคานิยมของปจจัยเหลานี้ 

(ฉ)  การเขาใจถึงประเด็นทางสภาพแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(ช)  การเขาใจถึงพลวัตของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมในองคกร ซ่ึงรวมถึงวิธี

สรางและจัดการความเปลี่ยนแปลงในองคกร 
(ซ)  การเขาใจถึงประเด็นเรื่องบุคลากรและทรัพยากรมนุษย การจัดการคน การจัดการ

โครงการ และการตลาด 
(ฌ) การเขาใจถึงเรื่องการสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ  ซ่ึงรวมถึงการใหคําปรึกษา

ทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ และการจัดการทั่วไป 
(ญ) การเขาใจถึงความเสี่ยงขององคกรและการดําเนินงาน 
(ฎ)  ความรูพื้นฐานดานการคาและการเงินระหวางประเทศ และวิธีดําเนินธุรกิจระหวาง

ประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวัฒน   และ 
(ฏ)  ความสามารถในการผสานองคประกอบขางตนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
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28 องคประกอบของความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรครอบคลุมทุกหัวขอการเรียนและ
สมรรถนะดานตางๆ ดังน้ี 

(ก) ความรูท่ัวไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ข)  ความรูทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ค) สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ง)  สมรรถนะของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
(จ)  สมรรถนะดานสารสนเทศในฐานะของผูจัดการหรือผูประเมินหรือผูออกแบบ

สารสนเทศ บทบาทใดบทบาทหนึ่งหรือหลายบทบาทรวมกัน 
 
29 แนวปฏิบัติเก่ียวกับความรูและสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีไดมีการกําหนดไวในแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 11 (IEG 11)2 
 
30 จากขอกําหนดสวนหนึ่งของการศึกษากอนมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพกําหนดใหทุกคน

ตองมีสวนรวมอยางนอยหน่ึงบทบาทในฐานะผูจัดการ ผูออกแบบ หรือผูประเมิน ระบบ
สารสนเทศ หรือการรวมหลายบทบาทตามที่กําหนดไวในแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวาง
ประเทศฉบับที่ 11 (IEG 11) 

 
31 เมื่อบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาชีพ  

เขาเหลานั้นไดรับความคาดหวังใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบที่ทําให  
เกิดสมรรถนะอยางนอยหนึ่งบทบาทที่กลาวมา ทั้งนี้จะสามารถพิสูจนไดดวยความสามารถ  
ในการบรรยายหรืออธิบายความสําคัญของประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับสมรรถนะใน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ  บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตอง
สามารถมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ระบุไวในสวนนี้โดยการเปนสวนหนึ่งของ
กลุมหรืออยูภายใตการกํากับดูแลแตไมจําเปนตองแสดงความชํานาญในทุกสมรรถนะตามที่
ระบุไว 

  
 
 
 

                                                 
2 แนวทางปฏิบัตทิางการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 11 (IEG 11) เรื่อง Information Technology for 
Professional Accountants 
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32 ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายไดใชเครื่องมือและเทคนิคของระบบขอมูลซึ่ง  
ชวยการบรรลุเปาหมายของตนเองและผูอ่ืน สมรรถนะอยางกวางๆ ที่เก่ียวของกับบทบาท
ของผูใช มีดังนี้ 

(ก)  ปรับใชระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชกับธุรกิจและ
ปญหาทางบัญชี 

(ข)  แสดงความเขาใจระบบธุรกิจและบัญชี  และ 
(ค)  ปรับใชการควบคุมกับระบบการทํางานของตนเอง 

 
33 ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไดมาจากหลายทาง เชน อาจไดมาจากการศึกษาในแต

ละรายวิชาตางๆ หรือจากการผสานความรูลงไปในองคความรูดานองคกรและธุรกิจ หรือใน
องคความรูดานบัญชีและที่เก่ียวของกับบัญชี สมรรถนะอาจไดรับมาจากประสบการณ การ
ทํางานที่นอกเหนือจากการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนการศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบเปนทางการนั้น กรณีศึกษา การสื่อสารกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ประสบการณ และวิธีศึกษาทํานองเดียวกันถูกนํามาใชเพื่อสงเสริมการนําเสนอประเด็นตางๆ 
และชวยใหนักศึกษาพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติรวมเขากันกับประสบการณที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


