
 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                           IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence (Revised) 

Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(a) Financial accounting 
and reporting 

(Intermediate) 
 
(ก) การบญัชกีารเงนิและการ

รายงานทางการเงนิ 
(ปานกลาง) 
 

(i) Apply accounting principles to transactions and 
other events. 

(1) ประยกุตใ์ชห้ลกัการบญัชกีบัรายการคา้และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Performance assessment (Journal 
Entries) 

● Presentation 
● Oral Examinations 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
● Self-study 
 

(ii) Apply International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) or other relevant standards 
to transactions and other events. 

(2) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ (IFRSs) หรอืมาตรฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รายการคา้และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Performance assessment (Journal 
Entries)  

● Presentation 
● Oral Examinations 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
● Inquiry-based Instruction 
● Seminar 

(iii) Evaluate the appropriateness of accounting 
policies used to prepare financial statements.  

(3) ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีใ่ช้
จดัท างบการเงนิ 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers, Essays) 

● Performance assessment (Journal 
Entries) 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

● Presentations (Written or Oral ) 
● Oral Examinations 

● Inquiry-based instruction 

(iv) Prepare financial statements, including 
consolidated financial statements, in accordance 
with IFRSs or other relevant standards. 

(4) จดัท างบการเงนิซึง่รวมถงึงบการเงนิรวมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
หรอืมาตรฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers, Essays) 

● Performance assessment (Financial 
Statements) 

● Presentations (Written or Oral ) 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 

(v) Interpret financial statements and related 
disclosures. 

(5) ตคีวามงบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

● Written Examinations (Objective 
test, Essays) 

● Presentations (Written or Oral ) 
 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 
● Seminar 

(vi) Interpret reports that include non-financial data, 
for example, sustainability reports and 

● Written Examinations (Objective 
test, Essays) 

● Lecture  
● Discussion 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

integrated reports. 
(6) ตคีวามของรายงานต่าง ๆ ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีไ่มใ่ช่

ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น รายงานความยัง่ยนื และ
รายงานฉบบับูรณาการ 

● Presentations (Written or Oral ) ● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 
● Seminar 
● Research-based Instruction 

(b) Management 
accounting 

(Intermediate) 
 
(ข)  การบญัชบีรหิาร  
 (ปานกลาง) 
 

(i) Apply techniques to support management 
decision making, including product costing, 
variance analysis, inventory management, and 
budgeting and forecasting. 

(1) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจ
ดา้นการบรหิารรวมถงึตน้ทุนผลติภณัฑ ์การ
วเิคราะหผ์ลต่าง การบรหิารสนิคา้คงเหลอื และการ
จดัท างบประมาณและการพยากรณ์ 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Performance assessment (Costs of 
Goods Manufactured and Sold, 
Variance Analysis, Master Budgets, 
Proforma Statements) 

● Presentations (Written or Oral ) 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Project-based Instruction 
● Inquiry-based instruction 
● Case Study 

 

(ii) Apply appropriate quantitative techniques to 
analyze cost behavior and the drivers of costs.  

(2) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเชงิปรมิาณทีเ่หมาะสมในการ

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Performance assessment  

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทุนและตวัผลกัดนัตน้ทุน ● Presentations ● Project-based Instruction 
● Inquiry-based instruction 
● Discussion 

(iii) Analyze financial and non-financial data to 
provide relevant information for management 
decision making. 

(3) วเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลู
ทางการเงนิเพื่อน าเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการ
ตดัสนิใจดา้นการบรหิาร 

● Written Examinations (Short 
answers) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 

(iv) Prepare reports to support management 
decision making, including reports that focus on 
planning and budgeting, cost management, 
quality control, performance measurement, and 
benchmarking.  

(4) จดัท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการ
บรหิาร ซึง่รวมถงึรายงานต่างๆ ทีมุ่ง่เน้นการ
วางแผนและการจดัท างบประมาณ การบรหิารตน้ทุน 

● Written Examinations (Short 
answers, Essay) 

● Performance assessment 
● Presentation 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏบิตังิาน และ
การเทยีบเคยีงสมรรถนะกบัเกณฑม์าตรฐาน  

(v) Evaluate the performance of products and 
business segments. 

(5) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผลติภณัฑแ์ละส่วน
งานธุรกจิ 

● Written Examinations (Short 
answers, Essay) 

● Performance assessment 
● Presentation 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 

(c) Finance and financial 
management 

(Intermediate) 
 
(ค)  การเงนิและการบรหิาร

การเงนิ 
(ปานกลาง) 
 

(i) Compare the various sources of financing 
available to an organization, including bank 
financing, financial instruments, and bond, 
equity and treasury markets. 

(1) เปรยีบเทยีบแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ทีม่สี าหรบัองคก์ร 
รวมถงึการจดัหาเงนิทุนจากธนาคาร เครือ่งมอืทาง
การเงนิ ตลาดหุน้กู ้ตลาดหุน้ทุนและตลาดพนัธบตัร
รฐับาล 

● Assignments (Comparing 
alternatives) 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 

 

(ii) Analyze an organization’s cash flow and ● Assignments (Solving problems) ● Lecture  
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

working capital requirements. 
(2) วเิคราะหค์วามตอ้งการดา้นกระแสเงนิสดและเงนิทุน

หมนุเวยีนขององคก์ร 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers, Essay) 

● Performance assessment (i.e. Cash 
Budget, Proforma report) 

● Presentations 

● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 

 

(iii) Analyze the current and future financial position 
of an organization, using techniques including 
ratio analysis, trend analysis, and cash flow 
analysis. 

(3) วเิคราะหฐ์านะการเงนิในปัจจบุนัและในอนาคตของ
องคก์รโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ซึง่รวมถงึ การวเิคราะห์
อตัราส่วน การวเิคราะหแ์นวโน้ม และการวเิคราะห์
กระแสเงนิสด 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers, Essay) 

● Performance assessment (i.e. Cash 
Budget, Proforma report) 

● Presentations 
● Assignments (Solving problems) 
 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 

 

(iv) Evaluate the appropriateness of the components 
used to calculate an organization’s cost of 
capital. 

(4) ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีใ่ช้

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers, Essay) 

● Performance assessment (i.e. Cash 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

ในการค านวณตน้ทุนเงนิทุนขององคก์ร Budget, Performa report) 
● Presentations 

● Case Study 
 

(v) Apply capital budgeting techniques in the 
evaluation of capital investment decisions.  

(5) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัท างบประมาณการลงทุน
ต่าง ๆ ในการประเมนิการตดัสนิใจลงทุน 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 

 

(vi) Explain income, asset-based, and market 
valuation approaches used for investment 
decisions, business planning, and long-term 
financial management. 

(6) อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าดว้ยวธิรีายได ้วธิี
สนิทรพัย ์และวธิมีลูค่าตลาดทีใ่ชส้ าหรบัการตดัสนิใจ
ลงทุน การวางแผนธุรกจิ และการบรหิารการเงนิใน
ระยะยาว 

● Written Examinations (Objective 
test, Short answers) 

● Lecture  
● Discussion 
● Demonstration 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(d) Taxation 
(Intermediate) 
 
(ง)  ภาษอีากร 
(ปานกลาง) 
 

(i) Explain national taxation compliance and filing 
requirements. 

(1) อธบิายขอ้ก าหนดและการปฏบิตัติามระบบการ
จดัเกบ็ภาษอีากรของประเทศ  

● Written Examination (Objective test, 
Short answers) 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 
● Case Study 

(ii) Prepare direct and indirect tax calculations for 
individuals and organizations. 

(2) จดัท าการค านวณภาษทีางตรงและทางออ้มส าหรบั
บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Performance assessment 

● Lecture  
● Demonstration 
● Case Study 

(iii) Analyze the taxation issues associated with 
non-complex international transactions. 

(3) วเิคราะหป์ระเดน็ภาษอีากรทีส่มัพนัธก์บัรายการคา้
ระหว่างประเทศทีไ่ม่ซบัซอ้น 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Performance assessment 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 

(iv) Explain the differences between tax planning, 
tax avoidance, and tax evasion. 

(4) อธบิายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษ ีการ
หลกีเลีย่งภาษ ีและการหนีภาษ ี

● Written Examination (Objective test, 
Short answers) 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(e) Audit and assurance 
(Intermediate) 
 
(จ)  การสอบบญัชแีละการให้

ความเชื่อมัน่ 
(ปานกลาง) 
 

(i) Describe the objectives and stages involved in 
performing an audit of financial statements. 

(1) อธบิายวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงนิ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers) 

● Lecture  
● Self-Study 
● Case Study 

(ii) Apply relevant auditing standards (for example, 
International Standards on Auditing), and 
applicable laws and regulations to an audit of 
financial statements. 

(2) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง (เช่น 
มาตรฐานการสอบบญัชรีะหว่างประเทศ) และ
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงนิ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Performance assessment 
● Presentation 
● Project-based Assessment 

● Lecture  
● Demonstration 
● Discussion 
● Case Study 
● Project-based instruction 

(iii) Assess the risks of material misstatement in the 
financial statements and consider the impact on 
the audit strategy. 

(3) ประเมนิความเสีย่งของขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิและพจิารณาถงึ

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Demonstration 
● Discussion 
● Case Study 



 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                           IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence (Revised) 

Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

ผลกระทบต่อกลยทุธก์ารตรวจสอบ ● Project-based Assessment ● Project-based instruction 

(iv) Apply quantitative methods that are used in 
audit engagements. 

(4) ประยกุตใ์ชว้ธิเีชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นงานตรวจสอบ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Demonstration 
● Case Study 

(v) Explain the key elements of assurance 
engagements and applicable standards that are 
relevant to such engagements. 

(5) อธบิายองคป์ระกอบส าคญัของงานใหค้วามเชื่อมัน่
และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนัน้ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Demonstration 
● Self-Study 

(f) Governance, risk 
management and 
internal control 

(Intermediate) 
 
(ฉ)  การก ากบัดแูล การ

(i) Explain the principles of good governance, 
including the rights and responsibilities of 
owners, investors, and those charged with 
governance; and explain the role of 
stakeholders in governance, disclosure, and 
transparency requirements. 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Demonstration 
● Self-Study 
● Case Study 
● Discussion 
● Research-based Instruction 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

บรหิารความเสีย่ง และ
การควบคุมภายใน 

(ปานกลาง) 
 

(1) อธบิายหลกัการการก ากบัดูแลทีด่ซีึง่รวมถงึสทิธแิละ
ความรบัผดิชอบของผูเ้ป็นเจา้ของ นกัลงทุน และผูม้ ี
หน้าทีก่ ากบัดแูลทีไ่ดร้บัการก ากบัดแูล และอธบิาย
บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีในขอ้ก าหนดดา้นการ
ก ากบัดแูล การเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 

(ii) Analyze the components of an organization’s 
governance framework.  

(2) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของกรอบแนวคดิในการก ากบั
ดแูลองคก์ร 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 

(iii) Analyze an organization’s risks and 
opportunities using a risk management 
framework. 

(3) วเิคราะหค์วามเสีย่งและโอกาสขององคก์รโดยใช้
กรอบแนวคดิในการบรหิารความเสีย่ง 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Inquiry-based instruction 
● Project-based Instruction 

(iv) Analyze the components of internal control 
related to financial reporting. 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Lecture  
● Discussion 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(4) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการควบคุมภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการรายงานทางการเงนิ 

● Presentations ● Case Study 
● Inquiry- based instruction 

(g) Business laws and 
regulations 

(Intermediate) 
 
(ช)  กฎหมายและขอ้บงัคบั
ทางธุรกจิ 
(ปานกลาง) 
 

(i) Explain the laws and regulations that govern the 
different forms of legal entities. 

(1) อธบิายกฎหมายและขอ้บงัคบัทีก่ ากบัดแูลกจิการทีม่ ี
รปูแบบแตกต่างกนั  

● Written Examination (Objective test, 
Short answers) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 
● Case Study 

 

(ii) Explain the laws and regulations applicable to 
the environment in which professional 
accountants operate. 

(2) อธบิายกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัช ี

● Written Examination (Objective test, 
Short answers) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 

 

(h) Information 
technology 

(Intermediate) 

(i) Analyze the adequacy of general information 
technology controls and relevant application 
controls. 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

 
(ซ)  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ปานกลาง) 
 

(1) วเิคราะหค์วามเพยีงพอของการควบคุมทัว่ไปของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมระบบงานที่
เกีย่วขอ้ง 

● Inquiry-based instruction 

(ii) Explain how information technology contributes 
to data analysis and decision making.   

(2) อธบิายว่าเทคโนโลยสีารสนเทศมปีระโยชน์ต่อการ
วเิคราะหข์อ้มลูและการตดัสนิใจอย่างไร 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 

(iii) Use information technology to support decision 
making through business analytics. 

(3) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจ
ดว้ยการวเิคราะหธ์ุรกจิ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Case Study 
● Self-Study 

(i) Business and 
organizational 
environment 

(Intermediate) 
 

(i) Describe the environment in which an 
organization operates, including the main 
economic, legal, political, social, technical, 
international, and cultural forces. 

(1) อธบิายสภาพแวดลอ้มทีอ่งคก์รด าเนินงานซึง่รวมถงึ

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(ฌ)  สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
และองคก์ร 

(ปานกลาง) 
 

แรงผลกัดนัหลกัดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกฎหมาย ดา้น
การเมอืง ดา้นสงัคม ดา้นเทคนิค ดา้นการ
ต่างประเทศ และดา้นวฒันธรรม 

(ii) Analyze aspects of the global environment that 
affect international trade and finance. 

(2) วเิคราะหล์กัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกทีส่่งผล
กระทบต่อการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Project-based assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Research-based instruction 
● Project-based instruction 
● Inquiry-based instruction 
● Case Study 

(iii) Identify the features of globalization, including 
the role of multinationals, e-commerce, and 
emerging markets. 

(3) ระบุลกัษณะส าคญัของโลกาภวิฒัน์ซึง่รวมถงึบทบาท
ของธุรกจิขา้มชาต ิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และ
ตลาดเกดิใหม่ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 

(j) Economics (i) Describe the fundamental principles of ● Written Examination (Objective test, ● Lecture  



 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                           IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence (Revised) 

Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(Foundation) 
 
(ญ) เศรษฐศาสตร ์
(พืน้ฐาน) 
 

microeconomics and macroeconomics. 
(1) อธบิายหลกัการพืน้ฐานของเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค

และเศรษฐศาสตร ์
มหภาค 

Short answers, Restricted essays) 
● Presentations 

● Discussion 
● Self-Study 

(ii) Describe the effect of changes in 
macroeconomic indicators on business activity. 

(2) อธบิายผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในดชันีชีว้ดั
ดา้นเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อกจิกรรมทางธุรกจิ 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 
● Inquiry-based instruction 
● Research-based instruction 

(iii) Explain the different types of market structures, 
including perfect competition, monopolistic 
competition, monopoly, and oligopoly. 

(3) อธบิายโครงสรา้งตลาดประเภทต่างๆซึง่รวมถงึการ
แขง่ขนัสมบูรณ์ การแขง่ขนัแบบผกูขาด การผกูขาด 
และการมผีูข้ายน้อยราย 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 

(k) Business strategy (i) Explain the various ways that organizations may ● Written Examination (Objective test, ● Lecture  
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

and management 
(Intermediate) 
 
(ฎ) กลยทุธธ์ุรกจิและการ

จดัการ 
(ปานกลาง) 
 

be designed and structured. 
(1) อธบิายวธิกีารต่าง ๆ ทีอ่าจใชใ้นการออกแบบและ

จดัรปูแบบองคก์ร 

Short answers, Extended essays) 
● Project-based assessment 
● Performance assessment 
● Presentations 

● Discussion 
● Research-based instruction 
● Project-based instruction 
● Seminar 
● Case Study  

(ii) Explain the purpose and importance of different 
types of functional and operational areas within 
organizations. 

(2) อธบิายวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของหน้าทีแ่ละ
การด าเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองคก์ร 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Restricted essays) 

● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Self-Study 

(iii) Analyze the external and internal factors that 
may influence the strategy of an organization. 

(3) วเิคราะหปั์จจยัภายนอกและภายในทีอ่าจมอีทิธพิล
ต่อกลยทุธข์ององคก์ร  

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Project-based assessment 
● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Research-based instruction 
● Project-based instruction 
● Case Study 
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Competence Area 
(Level of Proficiency) 
ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) 

Learning Outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

Possible Assessments of 
Professional Competence 

Possible Instructional 
Approaches 

(iv) Explain the processes that may be used to 
implement the strategy of an organization. 

(4) อธบิายกระบวนการทีอ่าจน ามาใชใ้นการด าเนินกล
ยทุธข์ององคก์ร 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Project-based assessment 
● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Research-based instruction 
● Project-based instruction 
● Case Study 

(v) Explain how theories of organizational behavior 
may be used to enhance the performance of the 
individual, teams, and the organization. 

(5) อธบิายว่าทฤษฎพีฤตกิรรมองคก์รอาจน ามาใชเ้พื่อ
ยกระดบัผลการปฏบิตังิานของบุคคล ทมีงาน และ
องคก์รไดอ้ยา่งไร 

● Written Examination (Objective test, 
Short answers, Extended essays) 

● Project-based assessment 
● Performance assessment 
● Presentations 

● Lecture  
● Discussion 
● Research-based instruction 
● Project-based instruction 
● Case Study 

 
 

 


