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This document was developed and approved by the International Accounting Education Standards 

Board (IAESB). 

The IAESB develops education standards, guidance, and information papers on pre-qualification 

education, training of professional accountants, and continuing professional education and 

development.  

The objective of the IAESB is to serve the public interest by setting high-quality education standards for 

professional accountants and by facilitating the convergence of international and national education 

standards. 

The structures and processes that support the operations of the IAESB are facilitated by the 

International Federation of Accountants (IFAC).  
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บทน า 
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี ก1 – ก8) 
 
1. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ ก าหนดผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางวชิาชพีทีผู่้มุ่งมัน่

ประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นต้องแสดงใหเ้หน็ก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 
ทกัษะทางวชิาชพี ไดแ้ก่ (ก) ทกัษะทางปัญญา (ข) ทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร (ค) ทกัษะการจดัการตนเอง และ (ง) ทกัษะการจดัการองค์กร ที่ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี
บรูณาการกบัความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค และ ค่านิยม จรยิธรรมและทศันคตทิางวชิาชพี เพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี   
 

2. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ ไดน้ าเสนอต่อสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ 
(IFAC) สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศมคีวามรบัผดิชอบในการสรา้งความเชื่อมัน่ว่าการ
พฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้ นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้  อาจมี
ประโยชน์ต่อสถาบนัการศกึษา ผู้ว่าจา้ง หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานภาครฐั และผู้มสี่วนได้
เสยีอื่นทีส่นบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

3. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้  ก าหนดความรูค้วามสามารถด้านต่างๆ และผลการ
เรยีนรูท้ี่อธบิายถงึทกัษะทางวชิาชพีที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นต้องมก่ีอนที่จะสิ้นสุด
การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่2 การพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก - ความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค และ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบัที ่4 การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก - ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี  ก าหนด
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ที่ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นภายในระยะการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก โดยรวมแล้ว
มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศทัง้ 3 ฉบบัก าหนดความรูค้วามสามารถด้านต่าง ๆ และผล
การเรยีนรู้  ที่อธบิายถึงความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพี
บญัชจี าเป็นตอ้งมก่ีอนทีจ่ะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 
 

4. ค านิยามและค าอธบิายของค าศพัทท์ีส่ าคญัทีใ่ชใ้นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีป็นไปตามอภธิานค าศพัทข์อง
คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศ 
 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
5. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 
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วตัถปุระสงค ์(อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี ก9) 
6. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทาง

วิชาชีพที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชีพบญัชจี าเป็นต้องพฒันาและแสดงให้เห็น ก่อนที่จะสิ้นสุดการ
พฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีด้ 

 
ข้อก าหนด 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางวิชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี ก10-ก15) 
7. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศตอ้งก าหนดผลการเรยีนรู้ดา้นทกัษะทางวชิาชพีทีผู่มุ้่งมัน่

ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องพฒันาให้มขีึน้ก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก โดย
ผลการเรยีนรูด้งักล่าวตอ้งรวมรายการทีป่รากฏในตาราง ก 

 
ตาราง ก ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางวิชาชีพ 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 
 (ก) ปัญญา 
    (ปานกลาง) 

(1) ประเมนิขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูและแงมุ่มทีห่ลากหลายผ่านการ
วจิยั การวเิคราะห ์และการบรูณาการ 

(2) ประยกุตใ์ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ซึง่รวมถงึการระบุ 
และการประเมนิทางเลอืก เพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุทีส่มเหตุสมผลบน
พืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด 

(3) ระบุไดว้่าเมือ่ใดสมควรทีจ่ะปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในการแกปั้ญหา
และการหาขอ้สรุป 

(4) ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ และการคดิเชงิ
นวตักรรม ในการแกปั้ญหา 

(5) เสนอแนะวธิแีกไ้ขปัญหาทีไ่มม่รีปูแบบและซบัซอ้นในหลาย
แงม่มุ 

(ข)  ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร 
     (ปานกลาง) 

 

(1) ใหค้วามรว่มมอืและท างานเป็นทมี เมือ่ปฏบิตังิานใหบ้รรลุ
เป้าหมายองคก์ร 

(2) สื่อสารอยา่งชดัเจนและกระชบัเมือ่น าเสนอ อภปิราย และ 
รายงาน ในสถานการณ์ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทัง้ใน
รปูแบบทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(3) แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนักเกีย่วกบัความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและภาษาในการสื่อสารทุกรปูแบบ 

(4) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชงิรกุและการสมัภาษณ์ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

(5) ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พื่อหาทางแกปั้ญหาและ
ขอ้ตกลงรว่มกนั 

(6) ประยกุตใ์ชท้กัษะการใหค้ าปรกึษาเพื่อลดหรอืแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  
แกไ้ขปัญหา และสรา้งโอกาสใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

(7) น าเสนอความคดิและโน้มน้าวจงูใจผูอ้ื่นเพื่อใหเ้กดิการสนบัสนุน
และมพีนัธสญัญารว่มกนั 

 (ค)  การจดัการตนเอง 
      (ปานกลาง)  

(1) แสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

(2) ประยกุตใ์ชค้วามสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีในการตัง้ค าถาม
และประเมนิขอ้มลูทัง้หมดเชงิวพิากษ์ 

(3) ก าหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสงูในการปฏบิตังิานและ
ตดิตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มลูป้อนกลบัจากผูอ้ื่นและ
การไตรต่รองดว้ยตนเอง 

(4) จดัการเวลาและทรพัยากรเพื่อใหบ้รรลุขอ้ก าหนดทางวชิาชพี 

(5) คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาทีเ่ป็นไป
ได ้ 

(6) เปิดใจกวา้งรบัโอกาสใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มา 
(ง)  การจดัการองคก์ร 
 (ปานกลาง) 
 
 

(1) ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามแนวปฏบิตัทิี่ระบุไวภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

(2) สอบทานงานของตนเองและของผูอ้ื่นเพื่อประเมนิว่างานนัน้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององคก์รหรอืไม่ 

(3) ประยกุตใ์ชท้กัษะการบรหิารคนในการสรา้งแรงจงูใจและพฒันา
ผูอ้ื่น 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(4) ประยกุตใ์ชท้กัษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
 (5) ประยกุตใ์ชท้กัษะความเป็นผูน้ าเพื่อโน้มน้าวจงูใจผูอ้ื่นในการ

ปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
 (6) น าเครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชเ้พื่อเพิม่

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และการตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ 
 
การทบทวนหลกัสูตรวิชาชีพทางการบญัชี (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี ก16-ก17) 

8. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศต้องทบทวนและปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชทีี่
ออกแบบขึน้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาผลการเรยีนรูใ้หไ้ดต้ามมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบัน้ี 

 
การประเมินทกัษะทางวิชาชีพ  (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี ก18-ก20) 

9. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องจดักิจกรรมการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อวัด
ผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะทางวชิาชพีของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ี

 
ค าอธิบาย 
ขอบเขตของมาตรฐานฉบบัน้ี (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี 1-4) 
ก1.  ผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ีคอื บุคคลผูเ้ริม่เขา้สู่หลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชซีึง่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก คอื การเรยีนรูแ้ละ
การพฒันาทีผู่มุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชไีดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถเป็นล าดบัแรกอนัน าไปสู่
การปฏบิตัิตามบทบาทของผู้ประกอบวิชาชพีบญัช ีการพฒันาทางวชิาชีพระยะเริม่แรกหมาย
รวมถึง การศึกษาทัว่ไป การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และการ
ประเมนิผล  

 
ก2.  การศึกษาทัว่ไปอาจช่วยให้ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาทกัษะทางวชิาชพีโดยช่วยให้ผู้

มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชมีมีุมมองที่กว้างขึน้ และช่วยให้ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชสีื่อสาร
อย่างมปีระสทิธภิาพ ศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และประยุกต์ใช้การใหเ้หตุผลเชงิตรรกะและการคดิ
เชงิวพิากษ์ในการแกปั้ญหา 
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ก3.  การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกด าเนินต่อเนื่องไปจนกระทัง่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชีพบญัชี
สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีตามที่ไดก้ าหนดไว้ส าหรบับทบาทที่ตน
ได้เลอืกไว้ในวชิาชพีบญัชี ในระดบัสากล มคีวามแตกต่างอย่างมสีาระส าคญัด้านกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีเ่ป็นตวัก าหนดการไดม้าซึง่คุณสมบตั ิ(หรอืการอนุมตัใิบอนุญาตประกอบวชิาชพี) ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี สมาชิกสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศแต่ละองค์กรอาจก าหนดจุด
เชื่อมโยงที่เหมาะสมระหว่างจุดสิ้นสุดของการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกและการได้มาซึ่ง
คุณสมบตั ิ(หรอืการอนุมตัใิบอนุญาตประกอบวชิาชพี) ส าหรบัสมาชกิขององคก์ร 

 
ก4.  ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีสามารถอธบิายและจ าแนกไดแ้ตกต่างกนัหลายวธิ ีในมาตรฐาน

การศกึษาระหว่างประเทศ ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีหมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตัิ
ตามบทบาทให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีมคีวามหมาย
มากกว่าความรู้เกี่ยวกับหลักการ มาตรฐาน แนวคิด ข้อเท็จจริงและกระบวนการ ความรู้
ความสามารถทางวชิาชพีเป็นการบูรณาการและการประยุกต์ของ (ก) ความรูค้วามสามารถเชงิ
เทคนคิ (ข) ทกัษะทางวชิาชพี และ (ค) ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพีค่านิยม 

 
ก5.  การรวมทกัษะทางวชิาชพีในการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกเป็นการวางพืน้ฐานส าหรบัการ

ปฏบิตัิตามบทบาทของผู้ประกอบวชิาชีพบญัช ีการพฒันาทกัษะทางวชิาชพีต่อจากนี้ คอืการ
มุ่งเน้นการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบัที ่7 การพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพี  

 
ก6.  ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้  จ ัดประเภททักษะทางวิชาชีพตามความรู้

ความสามารถออกเป็น 4 ดา้นดงันี้ 

(ก) ดา้นปัญญา หมายถงึ ความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนการแกไ้ขปัญหา การ
ตดัสนิใจ และการใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

(ข) ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการสือ่สาร หมายถงึ ความสามารถของผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัชใีนการท างานและมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(ค) ดา้นการจดัการบุคคล หมายถงึ ทศันคตแิละความประพฤตสิ่วนบุคคลของผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัช ีและ 

(ง) ดา้นการจดัการองคก์ร หมายถงึ ความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนการท างาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกบัองคก์รหรอืภายในองคก์รเพื่อใหไ้ดผ้ลหรอืผลลพัธท์ีเ่หมาะสม
ดว้ยบุคลากรและทรพัยากรทีม่อียู่ 
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ก7. ดา้นของความรูค้วามสามารถ คอื กลุ่มผลการเรยีนรูท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัและสามารถจดัเขา้ใน
หมวดหมู่เดยีวกนัได ้ความรูค้วามสามารถด้านทกัษะทางวชิาชพีหมายรวมถงึทกัษะทางปัญญา
และองคก์ร ความรูค้วามสามารถดา้นเทคนิคหมายรวมถงึความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการบญัชี
การเงนิและการรายงานทางการเงนิ การภาษีอากรและเศรษฐศาสตร ์และความรูค้วามสามารถ
ด้านค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพหมายรวมถึงความรู้ความสามารถด้านหลกั
จริยธรรมพร้อมทัง้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพี 

 
ก8. ผลการเรยีนรูเ้ป็นตวัก าหนดเนื้อหาและความรูเ้ชงิลกึ ความเขา้ใจ และการประยุกต์ใช้ที่จ าเป็น

ส าหรบัความรูค้วามสามารถทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ผลการเรยีนรูส้ามารถแสดงใหเ้หน็ในบรบิท
ของสภาพแวดลอ้มการท างาน หรอืหลกัสตูรวชิาชพีทางการบญัช ี

 
วตัถปุระสงค ์(อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี 6) 
ก9. การก าหนดทกัษะทางวชิาชพีที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นต้องพฒันาและแสดงให้เหน็

ก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกตอบสนองวตัถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ 
การปกป้องส่วนได้เสยีสาธารณะ การยกระดบัคุณภาพงานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีและการ
ส่งเสรมิความเชื่อมัน่ในวชิาชพีบญัช ี

 
ข้อก าหนด 
ผลการเรียนรู้ส าหรบัทกัษะทางวิชาชีพ  (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี 7) 
ก10. ตาราง ก แสดงผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางวชิาชพีทีผู่มุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชตีอ้งพฒันาให้มี

ขึน้ก่อนทีจ่ะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก โดยไม่ค านึงถงึสาขาความเชี่ยวชาญหรอื
บทบาทในการประกอบวชิาชพีบญัชทีีต่ ัง้ใจจะมใีนอนาคต ผลการเรยีนรูเ้หล่านี้เป็นพืน้ฐานส าหรบั
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนการพฒันาความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในบทบาทในการประกอบวชิาชพี
บญัชทีีต่่างกนั เช่น ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานตรวจสอบ หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษอีากร 

 
ก11. ในการออกแบบหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัช ีความรูค้วามสามารถ 4 ด้านที่แสดงในตาราง ก 

อาจใช้ชื่อไม่ตรงกับชื่อของรายวิชาที่ก าหนด นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง (เช่น ด้านการจดัการองค์กร) อาจได้รบัการพฒันาให้มีขึ้นใน
รายวชิามากกว่าหนึ่งรายวชิา ผลการเรยีนรูบ้างขอ้ (เช่น ผลการเรยีนรูด้า้นปัญญา) อาจพฒันาให้
มขีึน้ในหลายรายวชิาทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยทีไ่มม่รีายวชิาใดวชิาหนึ่งมุ่งเน้นการพฒันาความรู้
ความสามารถดา้นนัน้โดยตรง 
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ก12. มวีธิใีนการอธบิายและจดัระดบัความเชีย่วชาญหลายวธิ ีค าอธบิายทีจ่ดัท าขึน้โดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศแสดงไวใ้นภาคผนวก ก ค าอธบิายเรือ่งระดบัความ
เชีย่วชาญ 

 
ก13. ตามทีแ่สดงในตาราง ก มกีารก าหนดระดบัความเชีย่วชาญในแต่ละดา้นของความรูค้วามสามารถ

ทีค่าดหวงัใหผู้มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชตีอ้งพฒันาใหม้ขีึน้ก่อนทีจ่ะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพี
ระยะเริม่แรก ระดบัความเชี่ยวชาญนี้ระบุถึงบรบิทที่ผลการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องถูกคาดหวงัให้ผู้
มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชแีสดงใหเ้หน็ โดยรวม ทัง้ผลการเรยีนรูแ้ละระดบัความเชีย่วชาญของ
ความรูค้วามสามารถเป็นขอ้มลูที่ช่วยสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศออกแบบหลกัสูตร
วชิาชพีทางการบญัชขีองตน 

 
ก14. ในหลกัสตูรวชิาชพีทางการบญัช ี สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศอาจ (ก) ก าหนดความรู้

ความสามารถดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ (ข) เพิม่ระดบัความเชีย่วชาญส าหรบัความรูค้วามสามารถบาง
ดา้น หรอื (ค) พฒันาผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศฉบบันี้ ซึง่การเพิม่เตมิเหล่านี้อาจด าเนินการเมื่อสมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ
เตรยีมผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชใีหท้ างานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น 
งานภาครฐั) หรอืบทบาทใดบทบาทหน่ึงโดยเฉพาะ (เช่น นกับญัชบีรหิาร หรอื ผูส้อบบญัช)ี 

 
ก15. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ นกัการศกึษา และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ไดร้บัการส่งเสรมิให้

ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มของประเทศและวฒันธรรม แนวทางทีเ่หมาะสมอาจรวมถงึกจิกรรมการพฒันาและ
การเรยีนรูแ้บบผสมผสานซึง่รวมหลกัสูตรการเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบและประสบการณ์ภาคปฏบิตัิเข้า
ด้วยกนั เช่น ผู้ควบคุมงานภาคปฏบิตัิเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคญัในการช่วยผู้มุ่งมัน่การประกอบ
วชิาชพีบญัชใีหพ้ฒันาทกัษะทางวชิาชพีภายในสถานประกอบการ 

 
การทบทวนหลกัสูตรวิชาชีพทางการบญัชี  (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี 8) 
ก16. หลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชอีอกแบบขึน้เพื่อสนับสนุนให้ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันา

ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะ
เริ่มแรก หลักสูตรดังกล่าวอาจเป็นการศึกษาในระบบที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
สถาบนัอุดมศึกษาอื่น สมาชิกสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ และผู้ว่าจ้าง ในรูปแบบของ
รายวชิาและมกีารให้คุณวุฒเิมื่อส าเรจ็การศกึษา รวมถงึการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การ
ออกแบบหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีอาจค านึงถึงข้อมูลส าคัญที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
นอกเหนือจากสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ 
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ก17. การก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชเีป็นประจ าสะทอ้นให้เห็น
ถึงสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความซับซ้อนและมีการ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ โดยปกต ิรอบของการทบทวนหลกัสตูรอาจด าเนินการทุกระยะ 3 ถงึ 
5 ปี แต่จะเป็นการเหมาะสม หากมีการทบทวนบ่อยครัง้ขึ้น เช่น มีการพิจารณาถึงการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ในกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 
การประเมินทกัษะทางวิชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้าท่ี 9) 
ก18. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่6  การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก - การประเมนิ

ความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี ก าหนดหลกัการที่ใช้ในการออกแบบกจิกรรมการ
ประเมนิผลทีใ่ชว้ดัผลสมัฤทธิด์า้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคและองคป์ระกอบอื่นของความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

 
ก19.  มกีจิกรรมการประเมนิผลหลายรูปแบบที่สามารถใช้วดัผลสมัฤทธิด์้านความรูค้วามสามารถเชงิ

เทคนิคของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ีการจ าลองสถานการณ์การท างานหรอืการฝึกการท างาน
เป็นกลุ่มเป็นตวัอย่างของกจิกรรมที่ช่วยใหผู้้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาและแสดงให้เห็น
ถึงการบรรลุผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางวิชาชพีในหลกัสูตรวิชาชีพทางการบญัช ีนอกจากนี้
ประสบการณ์ภาคปฏบิตัชิ่วยใหผู้มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชมีสี่วนรว่มในกจิกรรมการประเมนิผล
เพื่อแสดงทกัษะทางวชิาชพีทีม่ ีตวัอยา่งกจิกรรมดงักล่าวรวมถงึ (ก) การจดบนัทกึการท างาน (ข) 
การมสี่วนรว่มในการประเมนิแบบ 360 องศา (ค) การรวบรวมแฟ้มสะสมงานทีแ่สดงหลกัฐานการ
บรรลุผลการเรยีนรู ้หรอื (ง) การตดิตามผลงานโดยผูค้วบคุมงานภาคปฏบิตั ิ

 
ก20.  การประเมนิทกัษะทางวชิาชพีในสถานที่ท างานอาจใช้แนวทางการประเมนิผลที่ไม่ใช่การสอบ

ขอ้เขยีนเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ ความเทีย่งตรง ความเสมอภาค ความโปรง่ใส และความเพยีงพอ
ในระดบัสงู การออกแบบการประเมนิผลอาจรวมถงึ 
(ก) การก าหนดของผลการเรยีนรู้ที่ชดัเจนและมรีายละเอยีดเพื่อลดความคลุมเครอืใหน้้อยทีสุ่ด

และเพิม่ความเชื่อมัน่และความโปรง่ใสในการประเมนิผล 
(ข) การฝึกอบรมผู้ประเมนิในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในระหว่างผู้

ประเมนิ และเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคกนัในระหว่างผูถู้กประเมนิ 
(ค) การจ าลองสถานการณ์การท างานเพื่อใหม้กีารประเมนิทกัษะทางวชิาชพีทีเ่พยีงพอ เสมอ

ภาค และมคีวามเชื่อมัน่ 
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ภาคผนวก ก 

ค ำอธิบำยระดบัควำมเช่ียวชำญ 
ค าอธบิายเรื่องระดบัความเชี่ยวชาญนี้ใช้ร่วมกบัผลการเรยีนรูใ้นเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศฉบบัอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบัที ่2 ฉบบัที ่3 และฉบบัที ่4 ค าอธบิายเรือ่งระดบัความเชีย่วชาญใหค้ าอธบิายความเชีย่วชาญไว ้3 
ระดบั ค าอธบิายระดบัความเชี่ยวชาญนี้และผลการเรยีนรู้เป็นข้อมูลที่ช่วยสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชี
ระหว่างประเทศออกแบบหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชสี าหรบับทบาทในการประกอบวชิาชพีบญัชี
และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของวชิาชพีบญัชทีีห่ลากหลาย 
 

ระดบัความเช่ียวชาญ ค าอธิบาย 
พืน้ฐาน โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง

ต่อไปนี้ 
 การนิยาม การอธบิาย การสรุป และการตีความ หลกัการและทฤษฎี

พื้นฐานของความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ภายใตก้ารควบคุมงานทีเ่หมาะสม 

 การปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยใชท้กัษะทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
 การตระหนักถึงความส าคญัของค่านิยม จรยิธรรม และทศันคติทาง

วชิาชพีในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 การแก้ไขปัญหาที่ไม่ซบัซ้อน และการส่งต่องานหรอืปัญหาที่มคีวาม

ซบัซอ้นใหผู้ค้วบคุมงานหรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และ 
 การให้ขอ้มูลและอธบิายความคดิได้อย่างชดัเจน ผ่านการสื่อสารด้วย

วาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
ผลการเรยีนรู้ในระดบัพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ในการท างานที่มี
ลกัษณะคลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบัต ่า 

ปานกลาง โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ การเปรยีบเทยีบ และการวเิคราะห์หลกัการและทฤษฎี

พื้นฐานของความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
อิสระ เพื่อให้สามารถปฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ และเพื่อ
การตดัสนิใจ 

 การผสมผสานความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคและทกัษะทางวชิาชพี
เพื่อปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ 
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 การประยกุตใ์ชค้่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพีในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย และ 

 การน าเสนอขอ้มลูและการอธบิายความคดิไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยวาจาและ
ลายลกัษณ์อกัษร ในการสื่อสารกบัผู้มสี่วนได้เสยีด้านการบญัช ีและ
ดา้นอื่น 

ผลการเรยีนรูใ้นระดบัปานกลางจะเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ในการท างานที่มี
ลกัษณะคลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบักลาง 

สงู โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 การเลือกใช้และการบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรู้

ความสามารถเชงิเทคนิคในดา้นต่าง ๆ เพื่อบรหิารและด าเนินโครงการ
และงานที่ได้รบัมอบหมาย และเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 การบูรณาการความรู้ความสามารถเชงิเทคนิคและทกัษะทางวชิาชพี
เพื่อบรหิารและด าเนินโครงการและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 การใช้ดุลยพนิิจตามแนวทางปฏบิตัิที่เหมาะสมกบัค่านิยม จรยิธรรม 
และทศันคตทิางวชิาชพี 

 การประเมนิ การวจิยั และการแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้น ภายใตก้ารควบคุม
งานอยา่งมขีอบเขต 

 การคาดคะเนสถานการณ์ การขอค าปรกึษาอย่างเหมาะสม และการ
พฒันาแนวทางแกไ้ขประเดน็และปัญหาทีซ่บัซอ้น และ 

 การน าเสนอและการอธบิายขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเชงิโน้มน้าวใจใหก้บัผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีหลากหลายกลุ่มไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ผลการเรยีนรู้ข ัน้สูงจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการท างานที่มลี ักษณะ
คลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบัสงู 
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