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วัตถุประสงคและขอบเขต 
 
1. มาตรฐานฉบับนี้อธิบายเรื่องคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ที่ควรไดรับมา

ในระหวางโปรแกรมการศึกษา  เพ่ือใหมีคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
2. จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้ คือ เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติไดมีคานิยมทาง
วิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ที่เหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
3. สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกดําเนินงานภายใต

สภาพแวดลอมของวัฒนธรรมและกฎเกณฑขอบังคับที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
สหพันธนักบัญชีนานาชาติมีขอกําหนดระหวางประเทศวาดวย ประมวลจรรยาบรรณ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ซึ่งเก่ียวของ
โดยตรงกับภารกิจของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ เพ่ือที่จะพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพให
สามารถใหบริการที่มีคุณภาพสูงแกสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ 

 
บทนํา 
 
4. สังคมมีความคาดหวังอยางสูงตอวิชาชีพบัญชี  ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่จะยอมรับและนําหลักการทางจรรยาบรรณซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการมี
ความสัมพันธทั้งหลายไปปฏิบัติ  คานิยมทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณและทัศนคติ  จะ
สามารถระบุผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเปนสมาชิกของวิชาชีพ  และวางกรอบการกระทํา
ตางๆ ที่ดําเนินการใหเปนไปเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ   องคสมาชิกมีความรับผิดชอบที่จะ
มั่นใจไดวาสมาชิกขององคกรตนเองมีความเขาใจอยางเพียงพอในหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และอยูภายใตความสมเหตุสมผลวาจรรยาบรรณทางวิชาชีพมีอยูในผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

 
5. เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการตัดสินใจ  พวกเขาจําเปนตองมีการคํานึง

ในทุกดานถึงโอกาสที่มีการนําจรรยาบรรณไปใชในการตัดสินใจทางวิชาชีพและทางการ
จัดการ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังจําเปนตองเชิดชูหลักจรรยาบรรณซึ่งอาจเก่ียวของกับ
กระบวนการตัดสินใจ  ส่ิงที่กลาวไปขางตนจะเห็นวาเปนจริงเสมอไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติงานใหสาธารณชน อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ภาคสาธารณชนและภาค
การศึกษา  
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6. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติงานในโลกที่เปลี่ยนแปลง  หลักบรรษัทภิบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะข้ึนอยูกับการสนับสนุนที่มีตอคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ  ใน
สถานการณดังกลาว ส่ิงสําคัญคือความเขาใจอยางชัดเจนและการศึกษาในหลัก
จรรยาบรรณ 

 
7. สหพันธนักบัญชีนานาชาติเห็นวาองคกรสมาชิกมีขอผูกพันกับสมาชิกของตนในปจจุบัน

และในอนาคต และกับสังคมโดยรวมดวย  เพ่ือใหแนใจวาเหลาสมาชิกมีความเขาใจอยาง
ตอเนื่องในเรื่องคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ  ความเขาใจนี้จะตองเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล สุขุมรอบคอบและเปนหนึ่งเดียวกันใน
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  วัตถุประสงคของมาตรฐานฉบับนี้คือการชวยองคกร
สมาชิกในการปฏิบัติตามขอผูกพันขางตน 

 
คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคต ิ
 
8. คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติควรถือปฏิบัติตามขอผูกพันตามแมบท

การศึกษา  หากผูประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตเล็งเห็นวาคานิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและทัศนคติมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน จะทําใหพวกเขาไมเห็นวาการ
ปฏิบัติงานดวยคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติอยูนอกโปรแกรมหลักของ
การศึกษาทางวิชาชีพ 

 
9. นักการศึกษาและองคกรวิชาชีพตองแบงแยกระหวางการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับคานิยม

ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ออกจากการพัฒนาและปลูกฝงพฤติกรรมที่มี
จรรยาบรรณ การพัฒนาคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติตองเร่ิมตั้งแต
ชวงแรกของการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  และพัฒนาไปตลอดอาชีพ นอกจากนี้
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองตระหนักวาการศึกษาเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

 
10. โปรแกรมการศึกษาตองเก่ียวของกับกฎเกณฑทางจรรยาบรรณในทางสรางสรรคดวย

วิธีการใหมีสวนรวม ยกตัวอยางเชน การสํารวจความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมที่มี
จรรยาบรรณ   การลมเหลวขององคกร  และการฉอโกง ส่ิงสําคัญสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีคือการเรียนรูจากประสบการณตางๆ 

 
11. คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทที่สําคญัที่ใชในมาตรฐานนั้น เปนไปตามที่กําหนดไว

ในแมบทการศึกษาระหวางประเทศ 
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วันถือปฏิบัติ 
 
12. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548  เปนตนไป 
 
คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ  
 
13. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควรใหผูที่มีศักยภาพจะเปนผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีเห็นถึงแมบทของคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ในการใชดุลย
พินิจทางวิชาชีพ และปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอสังคมและวิชาชีพ 

 
14. คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติ ได

รวมถึงความมุงมั่นที่จะปฏบิัติตามหลักจรรยาบรรณของแตละประเทศซึ่งสอดคลอง
กับประมวลจรรยาบรรณของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 

 
15. ความครอบคลุมของคานิยมและทัศนคติในโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีควรนําไปสูขอผูกพันกับ 
(ก) ประโยชนสาธารณะ และความออนไหวที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม 
(ข) การพัฒนาอยางตอเน่ืองและการเรียนรูตลอดชีวิต 
(ค) ความเช่ือถือได  ความรับผิดชอบ  ความตรงตอเวลา  ความมีมารยาทและ

ความเคารพนับถือ 
(ง) กฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 

 
16. ในขณะที่แนวทางของแตละโปรแกรมที่จะเรียนรูคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ

ทัศนคติ  จะสะทอนถึงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและความเปนชาติ  และ
วัตถุประสงค ดังน้ัน ทุกโปรแกรมอยางนอยควรประกอบดวยเร่ืองตอไปนี้ 
(ก) ลักษณะของจรรยาบรรณ 
(ข) ความแตกตางของจรรยาบรรณตามแนวทางที่เนนกฎเกณฑรายละเอียด และ

แนวทางที่เนนแมบท พรอมทั้งขอดีและขอเสียของทั้งสองแนวทาง 
(ค) การปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของจรรยาบรรณในเรื่องความซื่อสัตย  การเนน

เหตุผล ความมุงมั่น  ที่มีตอขีดความสามารถทางวิชาชีพ และความใสใจ และ
การรักษาความลับ 

(ง) ความประพฤติเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ และการทําตามมาตรฐานวิชาการเชิง
ปฏิบัติ 
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(จ) หลักความอิสระ ความระมัดระวังสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ  การทําหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ  และความคาดหวังจากสังคม 

(ฉ) จรรยาบรรณและวิชาชีพ  เชน  ความรับผิดชอบตอสังคม 
(ช) จรรยาบรรณและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธระหวางกฎหมาย กฎเกณฑ

ขอบังคับ และประโยชนสาธารณะ 
(ซ) ผลลัพธจากพฤติกรรมที่ไมมีจรรยาบรรณ ที่มีตอบุคคล  วิชาชีพ และสังคม 
(ฌ) จรรยาบรรณที่สัมพันธกับธุรกิจและบรรษัทภิบาล 
(ญ) จรรยาบรรณและผูประกอบวิชาชีพแตละบุคคล  เชน  การนําขอมูลของบริษัท

อ่ืนไปเปดเผย ความขัดแยงทางผลประโยชน  ทางสองแพรงดานจรรยาบรรณ 
และการแกปญหา  

 
การสอนคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติ 
 
17. การแสดงหัวขอเร่ืองนี้แยกออกมาตางหากเนื่องจากคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และ

ทัศนคติมีความสําคัญตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต  การบรูณาการเนื้อหาสาระ
ของหัวขอเร่ืองนี้อยางเหมาะสมเปนสิ่งที่จะทําใหไดความรูอยางกวางขวางทําใหเปน
ความกาวหนาตอนักศึกษา  ส่ิงนี้จะสนับสนุนนักศึกษาใหคนหาและพิจารณาการใช
จรรยาบรรณในการแกปญหาโดยพิจารณาการศึกษาในหัวขอตางๆ 

 
18. นักศึกษาตองเขาใจวาคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติตองดําเนินกับทุก

เร่ืองที่ปฏิบัติงานโดยผูประกอบวิชาชีพบัญชี และตองรูวาทําอยางไรถึงจะสรางความมั่นใจ
และความเชื่อถือในตลาด  การปฏิบัติงานในเวลาตอมาอาจทําใหเกิดประเด็นเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณที่เฉพาะเจาะจงกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเผชิญในการปฏิบัติโดยทั่วไปใน
สภาพแวดลอมที่เฉพาะแตกตางกัน 

 
19. นักศึกษาตองไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเก่ียวกับบทบาทสิ่งที่เก่ียวของในประมวล

จริยธรรม และประเมินความสัมพันธของหลักจรรยาบรรณ  นักศึกษาอาจไดรับการ
ชักชวนใหอานแถลงการณทางวิชาชีพในเรื่องจริยธรรมในฐานะที่เปนความพยายามที่ดีใน
การสรางแมบทของความเชื่อถือและความซื่อสัตยของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาตองไดรับการสนับสนุนใหอานแถลงการณทางวิชาชีพในเรื่องอ่ืนๆ    
รวมทั้งพิจารณาและอภิปรายถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพอ่ืนสําหรับวิชาชีพบัญชี การเรียนแบบ
ทองจําแลวรับการทดสอบในภายหลังไมไดกอใหเกิดผลลัพธที่ตองการ 

 
20. การนําเสนอคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทัศนคติใหกับนักศึกษาการบัญชี

สามารถสงเสริมผานแนวทางการมีสวนรวม ซึ่งรวมถึง 
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(ก) การใชส่ือการสอน ตัวอยางเชน กรณีศึกษาที่มีหลากหลายแงมุม 
(ข) การสวมบทบาทเสมือนจริง 
(ค) การอภิปรายบทความและวีดีโอที่เลือกไว 
(ง) การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเก่ียวกับทางสองแพรงทาง

จรรยาบรรณ 
(จ) การอภิปรายคําวินิจฉัยและแถลงการณเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
(ฉ) การสัมมนาดวยวิทยากรที่มีประสบการณจากธุรกิจหรือมีสวนรวมตัดสินใจเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชพี 
 

21. การปฏิบัติงานรวมกันจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักในการนําจรรยาบรรณไปใช
มากขึ้น  และความขัดแยงระหวางบุคคลและธุรกิจที่มีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งอาจ เกิดจากการ
ตัดสินใจทางการจัดการที่ซับซอน  การเรียบแบบทางไกลอาจจํากัดการนําเสนอ
ประสบการณแบบมีสวนรวม  อยางไรก็ตามแนวทางการเรียนรูหลายอยางที่มีความ
เปนไปไดที่จะเพิ่มประสบการณการเรียนรู 

 
22. ส่ิงสําคัญตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ การเรียนรูจากประสบการณที่มีเร่ืองจรรยาบรรณ  

และตองตระหนักเสมอวาโปรแกรมการเรียนรูจําเปนตองรวมการสะทอนใหนักศึกษาตอง
พิจารณาเรียนรูจากประสบการณวาเมื่อใดที่ปฏิบัติงานไดดี เมื่อใดท่ีปฏิบัติงานไมดี และ
แนวทางการเรียนรูใดอาจไดรับการนํามาใชในสถานการณที่คลายคลึงกันในอนาคต 

 
การเรียนรูจากงาน และคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ 
 
23. คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ มีผลตอการทํางานของผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีทุกราย พฤติกรรมทางจรรยาบรรณที่เหมาะสมมีความสําคัญเทากับขีดความสามารถ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติ องคกรสมาชิกตองใหผูรับการฝกหัดไดรับการอบรมและฝก
ประสบการณการทํางานจริงอยางเหมาะสมกอนการรับเขาเปนสมาชิก ดังนั้น ชวงเวลา
ของการอบรมและฝกประสบการณการทํางานจริงจําเปนตองไดรับการวางโครงสรางให
ผูรับการฝกหัดไดรับโอกาสในการสังเกตการนําคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และ
ทัศนคติ ไปประยุกตใชในการทํางาน 

 
24. ความรับผิดชอบในการดูแลการฝกประสบการณการทํางานจริงตองเนนย้ําผูรับการฝกหัด

ในเรื่องการปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานจริงในบทบาทผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งอาจทําโดยการสงเสริมผูอบรมใหระบุถึงการนําจรรยาบรรณไปใช  และระบุเร่ือง
ความขัดแยงเขาไปในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางมุมมองเบื้องตนที่มีตอสถานการณ  และ
อภิปรายสิ่งตางๆ เหลานั้นกับผูควบคุม 
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25. นอกเหนือจากการอภิปรายกับผูควบคุมหรือผูควบคุมการฝกงานแลว ยังมีวิธีอ่ืนที่ใหผู
ไดรับการฝกงานอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ เชน พูดคุยหรือสัมภาษณพนักงาน
คนอื่นขององคกร 

 
26. ผูเขารับฝกหัดและผูที่เพ่ิงจะมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะไดรับประโยชนจาก

การแสดง  และมีสวนรวมในการอภิปรายในเรื่องที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของผู
วาจางที่เขาใจถึงการนําไปใชซึ่งจรรยาบรรณ เชน ความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับ 
(ก) ความรับผิดชอบในการทํางานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (รวมถึงความรับผิดชอบ

ที่กําหนดโดยนโยบายขององคกรและคําส่ังของผูควบคุมงาน) และความรับผิดชอบ
ทางวิชาชีพที่กําหนดโดยประมวลหลักปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

(ข) การรักษาความลับของขอมูล ซึ่งรวมถึงขอจํากัดของการรักษาความลับ 
(ค) โครงสรางและวัตถุประสงคของสมาคมวิชาชีพ (ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการประชุมนอก

รอบในนามของสมาชิก) 
(ง) วิธีที่หลากหลายซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเผชิญกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ซึ่งรวมถึงตัวอยางในเรื่องการสนับสนุนและการจัดการกําไรอยางไม
เหมาะสม 

 
27. ปญหาทางจรรยาบรรณอาจเกิดขึ้นได  ดังนั้นเมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหรือ

สถานการณที่เก่ียวของกับเรื่องจรรยาบรรณ  ผูเขารับการฝกหัดตองปรึกษาหารือถึงเร่ือง
ที่คาดวาเก่ียวของกับหลักจรรยาบรรณนั้นกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานดวยถึงการปฏิบัติที่
เหมาะสมตอสถานการณนั้น 

 


