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วัตถุประสงคและขอบเขต 
 
1. มาตรฐานฉบับนี้อธิบายเรื่องประสบการณการทํางานจริงที่องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชี

นานาชาติ ควรกําหนดใหสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติไดรับ
ประสบการณการทํางานจริงกอนมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
2. จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้ คือ เพ่ือใหไดความมั่นใจไดวาบุคคลที่พรอมจะเปนผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือรับคํารับรองคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองไดรับ
ประสบการณการทํางานจริงที่เหมาะสมในเวลาที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติที่จะปฏิบัตงิาน
ในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีสมรรถนะ 

 
3. การพัฒนาในอนาคตอาจจําเปนหลังจากบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีมี

คุณสมบัติครบแลวเพื่อยกระดับเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือเปนผูมีคุณวุฒิความ
ชํานาญพิเศษในรูปแบบอื่น  ในเหตุการณใดๆ การเรียนรูตลอดชีวิตจะจําเปนเพื่อพัฒนา
และดํารงสมรรถนะทางวิชาชีพ (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 การ
พัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเก่ียวกับโปรแกรมการเรียนรูตลอดชีวิตและการ         
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง) 

 
บทนํา 
4. ประสบการณการทํางานจริงได รับโดยการทํางานในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

นอกจากนี้ การไดรับความรูผานโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเปนสิ่งที่จําเปนกอนที่
บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะสามารถแสดงตนตอสาธารณชนในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 ทักษะทางวิชาชีพ) 
ในสถานการณแวดลอมที่หลากหลายที่ลอมรอบองคกรวิชาชีพทางบัญชี ทั่วโลกทําให
ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงอาจแตกตางกันไป 

 
5. ความสมดุลระหวางประสบการณการทํางานจริงและการศึกษาเชิงวิชาการหรือการเรียน

เพ่ือมีคุณสมบัติทางวิชาชีพบัญชีอาจแตกตางกันในแตละองคกรสมาชิก  องคกรสมาชิก
สหพันธนักบัญชีนานาชาติจําเปนที่จะตองปรับประสบการณการทํางานจริงที่จําเปนให
เปนไปตามความจําเปนและความตองการขององคกรตนเอง เชนเดียวกับความคาดหวัง
ของสาธารณชนที่มีตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
6. ไมมีสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของการศึกษาและประสบการณที่จําเปนสําหรับเตรียม 

การเพื่อมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ใชกันไดทั่วโลก เมื่อขอกําหนดดาน
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การศึกษาขยายไปรวมถึงการทํางานในธุรกิจและการใชความรูทางการบัญชี ใหเปนสวน
หนึ่งของการศึกษานี้ก็อาจชวยบรรลุขอกําหนดเกี่ยวกับประสบการณการทํางานจริงได 

 
7. ผูวาจาง ผูรวมงาน ผูควบคุมการฝกหัดงาน ไดแสดงบทบาทสําคัญในการวางแผนและการ

ติดตามประสบการณการทํางานจริงของผูรับการฝกหัดงาน 
 
8. คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทที่สําคัญที่ใชในมาตรฐาน เปนไปตามที่กําหนดไวใน 

แมบทการศึกษาระหวางประเทศ 
 
วันถือปฏิบัติ 
 
9. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548  เปนตนไป 
  
ขอกําหนดประสบการณการทํางานจริง 
 
10. ระยะเวลาของประสบการณการทํางานจริงในการทํางานผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรจะ

เปนสวนหน่ึงของคุณสมบัติกอนเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ระยะเวลานั้นควรจะนาน
และเพียงพอที่จะทําใหบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงไดวาตนเอง
ไดรับความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและ
ทัศนคติที่จําเปนสําหรับการทํางานดวยสมรรถนะทางวิชาชีพของเขา และเพื่อการ
เติบโตอยางตอเน่ืองตลอดอาชีพของเขา 

 
11. ระยะเวลาของประสบการณการทํางานจริงควรเปนเวลาอยางนอยสามป ระยะเวลา

ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกวาระดับปริญญาตรี เชน ปริญญาโท) การศึกษา
ทางวิชาชีพที่มีสวนประกอบสําคัญของการประยุกตการบัญชีไปใชงานอาจนับเปน
ประสบการณการทํางานจริงไดไมเกินกวา 12 เดือน 

 
12. เปาหมายโดยรวมเพื่อผลิตผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีสมรรถนะดวยสวนผสมที่เหมาะสม

ของการศึกษาทั่วไป การศึกษาทางวิชาชีพ และประสบการณการทํางานจริง การรวมที่
แทจริงอาจแตกตางกันไปเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 และ 11 ผูรับการ
ฝกหัดงานจําเปนจะตองแสดงสมรรถนะที่ไดรับจากประสบการณการทํางานจริงดวย ไมใช
เพียงแตใชเวลาเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงแต
เพียงอยางเดียว 

 



 3

13. ระยะเวลาของประสบการณการทํางานจริงที่พอเพียงนั้นเปนสิ่งที่จําเปนกอนที่บุคคลที่
พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะสามารถแสดงตนตอสาธารณชนวาเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี นั่นคือ นอกเหนือจากการศึกษาเชิงวิชาการ หรือการศึกษาเพื่อมีคุณสมบัติ
ของทางวิชาชีพ อัตราสวนผสมของประสบการณการทํางานจริงและการศึกษาอาจจะ
แตกตางกันไปตามขอกําหนดที่กําหนดโดยองคกรสมาชิกแตละองคกรซึ่งตองมีความ
สอดคลองกับกฎหมายของประเทศและทองถ่ิน  และตามขอกําหนดของผูมีอํานาจในการ
ออกขอกําหนดตามกฏหมายและความคาดหวังของสาธารณชน 

 
14. ตัวอยางเชน โปรแกรมการศึกษาซึ่งขยายไปเนนการประยุกตใชงานจริงอาจชวยเรื่อง

ขอกําหนดของประสบการณการทํางานจริงบางสวน  การศึกษาเชิงวิชาการหรือการศึกษา
เพ่ือมีคุณสมบัติทางวิชาชีพนั้นเปนวิธีที่มีประโยชนในการไดมาและแสดงความรูทาง
วิชาชีพบัญชี  อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไมไดเปนสิ่งจําเปนที่แสดงการไดสมรรถนะทาง
วิชาชีพในสถานที่ทํางาน ประสบการณที่ไดรับจากการทํางานจะเตรียมใหผูรับการฝกหัด
งานใหมีทักษะการทํางานจริงที่จําเปนตอการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
15. ผูรับการฝกหัดงานจําเปนจะตองไดรับประสบการณการทํางานจริงในระดับที่เหมาะสมซึ่ง

พิจารณาโดยองคกรวิชาชีพที่เขาสมัครไว 
 
16. ประสบการณการทํางานจริงอาจไดมาหลังสําเร็จโปรแกรมการศึกษา หรือไดมาระหวางอยู

ในโปรแกรมการศึกษา 
 
17. ประสบการณการทํางานจริงในสภาพแวดลอมทางวิชาชีพทําใหผูรับการฝกหัดงานสามารถ

พัฒนาสมรรถนะโดย 
(ก) เพ่ิมความเขาใจถึงองคกร การทํางานจริงของธุรกิจ และความสัมพันธในการทํางาน 
(ข) สามารถที่จะเชื่อมโยงงานดานบัญชีกับงานธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจ 
(ค) ตระหนักถึงสภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ 
(ง) พัฒนาส่ิงที่เหมาะสมเกี่ยวกับคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติในการ

ทํางานจริง และในสถานการณชีวิตจริง (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับ
ที่ 4 คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ) และ 

(จ) การมีโอกาสทีจ่ะทํางานในระดับที่มคีวามรับผิดชอบสูงข้ึน 
 

การติดตามและการควบคมุ 
 
18. องคกรสมาชิก และ/หรือ ผูมีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับ ควรทําใหมั่นใจ

ไดวาประสบการณการทํางานจริงที่บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับ
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น้ันสามารถยอมรับได ประสบการณที่จะนําไปสูการมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีควรกระทําตามทิศทางที่ผูควบคุมการฝกหัดงาน ที่มีประสบการณและเปน
สมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธ นักบัญชีนานาชาติ  สําหรับโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพเรื่องประสบการณการทํางานจริงน้ันเปนสิ่งจําเปนขององคกรสมาชิก
หรือผูมีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับ ผูรับการฝกหัดงาน ผูใหการฝกงาน 
และผูวาจางที่ทํางานรวมกัน 

 
19. โปรแกรมประสบการณการทํางานจริงควรเปนประโยชนตอผูรับการฝกหัดงานและ 

ผูวาจาง ตลอดจนพัฒนาไปดวยกันทั้งสองฝาย  บันทึกของประสบการณการทํางาน
จริงที่ไดมาควรไดรับการตรวจเปนระยะโดยผูใหการฝกงาน 

 
20. กอนที่ผู รับการฝกหัดงานจะมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี องคกรสมาชิก

สหพันธนักบัญชีนานาชาติควรประเมินประสบการณการทํางานจริงที่ผูรับการฝกหัดงาน
ไดมาโดยพิจารณาจากฐานขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรที่ย่ืนเขามา โดยขอมูลนั้นสอบทาน
โดยผูควบคุมการฝกหัดงาน และหากเปนไปไดก็ควรสอบปากเปลากับผูรับการฝกหัดงาน 

 
21. ผูควบคุมการฝกหัดงานอาจชวยในการติดตามการทํางานของบุคคลอื่นๆ ในองคกรผูซึ่ง

อาจไมใชผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
22. โปรแกรมประสบการณการทํางานจริงจําเปนที่จะตองออกแบบและนําไปใชเพ่ือใหบรรลุ

ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ โปรแกรมนี้จําเปน
ที่จะตองมีประสิทธิภาพและใชตนทุนอยางมีประสิทธิผลสําหรับผูวาจาง ไมวาผูวาจางนั้น
จะอยูในภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาครัฐหรือภาคเอกชน (ดูเอกสารอภิปราย
เพ่ือขอรับฟงความคิดเห็นของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ เร่ือง ประสบการณการทํางาน
จริง) 

 
23. ผูควบคุมการฝกหัดงานสามารถแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางผูรับการฝกหัด

งานกับองคกรสมาชิก ผูควบคุมการฝกหัดงานอาจรับผิดชอบในการวางแผนเรื่อง
ระยะเวลาของประสบการณการทํางานจริง จัดหาคําแนะนําใหแกผูรับการฝกหัดงาน  
องคกรสมาชิกอาจตองการที่จะจัดการการอบรมใหผูควบคุมการฝกหัดงาน และจัดการ
ดานรายงานทางการศึกษาข้ึนมา 

 
24. องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติซึ่งมีสมาชิกขององคกรสมาชิกเขาเง่ือนไขการ

ไดรับใบอนุญาตสอบบัญชีในเวลาที่มีคุณสมบัติเปนสมาชิกได หากใบอนุญาตนั้นออกโดย
องคการภายนอก ก็จําเปนจะตองมั่นใจไดวาประสบการณที่เหมาะสมในการทํางานจริง
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ทางการสอบบัญชีอยูในระหวางระยะเวลากอนที่จะมีคุณสมบัติ  ขอกําหนดดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นหลังมีคุณสมบัติแลวก็ได 

 
25. บันทึกของประสบการณการทํางานจริงจําเปนที่จะตองไดรับการเปรียบเทียบอยาง

สม่ําเสมอกับโปรแกรมทั้งหมดที่กําหนดสําหรับผูรับการฝกหัดงาน เพ่ือทําใหมั่นใจไดวา
บรรลุขอกําหนดที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพหรือโดยผูมีอํานาจออกกฎเกณฑขอบังคับ     
หากความคืบหนาภายในโปรแกรมไมเขากับอัตราการพัฒนาที่คาดไว ทําใหสถานการณ
ตองไดรับการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได การเปรียบเทียบ
เปนระยะนั้นจะชวยใหเกิดโอกาสกับทุกฝายในการใหความเห็นตอประสบการณการ
ทํางานจริงและเปนประโยชนกับการพัฒนาผูรับการฝกหัดงานในอนาคต 

 
26. ข้ันตอนที่องคกรสมาชิกสามารถกระทําไดเพ่ือทําใหเกิดความมั่นใจไดวาประสบการณที่

เหมาะสมรวมถึง 
(ก) การสรางระบบการติดตาม  โดยปกติแลวหลักเกณฑการสุมตัวอยางที่จัดไวติดตาม

และรายงานประสบการณการทํางานจริงที่ไดรับ 
(ข) การจัดทําคําแนะนําอยางละเอียดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูวาจาง ผูควบคุมการ

ฝกหัดงาน  และผูรับการฝกหัดงาน  ในเรื่องประสบการณการทํางานจริงที่เหมาะสม 
และเร่ืองบทบาทของพวกเขาเหลานั้น 

(ค) การสรางกลไกสําหรับอนุมัติผูวาจางที่มีความเหมาะสมในการใหประสบการณกับ
ผูรับการฝกหัดงาน 

(ง) การประเมินและการอนุมัติประสบการณการทํางานจริงกอนเริ่มเขารับประสบการณ 
(ตัวอยางเชน ลักษณะและขอบเขตของประสบการณการทํางานจริงและการฝก 
อบรมของผูวาจางจําเปนตองรับการสอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวาผูรับการฝกหัดงานจะ
ไดรับทิศทางที่เหมาะสม  การควบคุมดูแล  การติดตามผล  การใหปรึกษา และการ
ประเมิน) 

(จ) กอนรับเปนสมาชิก  การประเมินประสบการณการทํางานจริงที่เปนลายลักษณอักษร
ควรสอบสัมภาษณดวยหากเปนไปไดในทางปฏิบัติ  (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 6 การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ) 

(ฉ) การจัดใหมีการประเมินตอบกลับใหผูรับการฝกหัดงาน  และการใหคํารับรองเมื่อมี
สมรรถนะ 

(ช) การติดตามผูวาจางและผูควบคุมการฝกหัดงานที่ไดรับอนุมัติมากอนหนานี้ การสอบ
ทาน อาจแนะนําสวนที่จําเปนตองมีการปรับปรุง หรือแนะนําใหถอนการอนุมัติหาก
สภาพการณเปลี่ยนไปแลวไมเขาเง่ือนไขที่จะบรรลุขอกําหนดดานประสบการณที่
เก่ียวของ 
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(ซ) การสรางระบบการรายงานเปนระยะเพื่อครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  
ในเรื่องลักษณะ ขอบเขต และเนื้อหา ของประสบการณการทํางานจริงของผูรับการ
ฝกหัดงานหากเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะเยี่ยมผูวาจางทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติ 

(ฌ) การศึกษาเปนระยะในเรื่องสมรรถนะที่จําเปนตองมีในผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือ
ชวยใหมั่นใจไดวาประสบการณการทํางานจริงที่ไดรับมาของผูรับการฝกหัดงานนั้นมี
ความเกี่ยวของและเหมาะสม 

 


