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International

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
เริม่ บังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2558
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก – ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
สารบัญ
ย่อหน้า
บทนา
ขอบเขตของมาตรฐาน
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
วัตถุประสงค์
ข้อกาหนด
ผลการเรียนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
การทบทวนหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
การประเมินความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
คาอธิบาย
ขอบเขตของมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
ผลการเรียนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
การทบทวนหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
การประเมินความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ภาคผนวก ก คาอธิบายระดับความเชีย่ วชาญ
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ก13 – ก14
ก15 – ก16

บทนำ
ขอบเขตของมำตรฐำน (อ้ำงถึง ย่อหน้ ำที่ ก1-ก6)
1.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้กาหนดผลการเรียนรูด้ า้ นความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคที่
ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ บัญ ชีจาเป็ นต้อ งแสดงให้เห็น ก่ อ นที่จะสิ้นสุ ดการพัฒ นาทางวิชาชีพระยะ
เริม่ แรก ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคเป็ นความสามารถที่จะประยุกต์ความรูท้ างวิชาชีพในการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้

2.

มาตรฐานการศึก ษาระหว่างประเทศฉบับนี้ได้นาเสนอต่ อสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ
(IFAC) สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมันว่
่ าการ
พัฒ นาทางวิชาชีพ ระยะเริม่ แรกของผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชีเป็ นไปตามข้อ กาหนดของมาตรฐาน
การศึก ษาระหว่ างประเทศฉบับ นี้ นอกจากนี้ ม าตรฐานการศึก ษาระหว่า งประเทศฉบับ นี้ อาจมี
ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ผูว้ ่าจ้าง หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น
ทีส่ นับสนุนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี

3.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้กาหนดความรูค้ วามสามารถด้านต่างๆ และผลการเรียนรูท้ ่ี
อธิบายถึงความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค ทีผ่ มู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องมีก่อนทีจ่ ะสิน้ สุด
การพัฒ นาทางวิชาชีพ ระยะเริม่ แรก มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3การพัฒ นาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะวิชาชีพ และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 4การพัฒนา
ทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก – ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ กาหนดความรูค้ วามสามารถ
ด้านต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ท่เี กี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีมุ่งเน้ น
ภายในระยะการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก โดยรวมแล้วมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทัง้ 3
ฉบับกาหนดความรูค้ วามสามารถด้ านต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ ที่อธิบายถึงความรูค้ วามสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญ ชีจาเป็ นต้องมี ก่อ นที่จะสิ้นสุดการพัฒ นาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก

4.

คานิยามและค าอธิบายของคาศัพ ท์ท่สี าคัญ ที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีเป็ นไปตามอภิธานคาศัพท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้
5.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558
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วัตถุประสงค์ (อ้างถึง ย่อหน้ า ก7)
6.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ บัญ ชีจาเป็ น ต้อ งพัฒ นาและแสดงให้เห็น ก่ อ นที่จะสิ้นสุ ดการพัฒ นาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้

ข้อกำหนด
ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเชิ งเทคนิ ค (อ้ำงถึง ย่อหน้ ำ ก8-ก12)
7. สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศต้องกาหนดผลการเรียนรูด้ า้ นความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ทีผ่ มู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีต้องพัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนที่จะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
โดยผลการเรียนรูด้ งั กล่าวต้องรวมรายการทีป่ รากฏในตาราง ก
ตำรำง ก ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเชิ งเทคนิ ค
ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)
(ก) การบัญชีการเงินและ
การรายงานทางการเงิน
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้
(1) ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกบั รายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs)
หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ
(3) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทใ่ี ช้จดั ทางบการเงิน
(4) จัดทางบการเงินซึง่ รวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) ตีความงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(6) ตีความของรายงานต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
เช่น รายงานความยังยื
่ น และรายงานฉบับบูรณาการ
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)
(ข) การบัญชีบริหาร
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้
(1) ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร
รวมถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินค้าคงเหลือ
และการจัดทางบประมาณและการพยากรณ์
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณทีเ่ หมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน
(3) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินเพื่อ
นาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการตัดสินใจด้านการบริหาร
(4) จัดทารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ซึง่ รวมถึง
รายงานต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นการวางแผนและการจัดทางบประมาณ การ
บริหารต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบตั งิ าน และการ
เทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน
(5) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ

(ค) การเงินและการบริหาร
การเงิน
(ปานกลาง)

(1)

เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทีม่ สี าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหา
เงินทุนจากธนาคาร เครือ่ งมือทางการเงิน ตลาดหุน้ กู้ ตลาดหุน้ ทุนและ
ตลาดพันธบัตรรัฐบาล

(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของ
องค์กร
(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปั จจุบนั และในอนาคตขององค์กรโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ซึง่ รวมถึง การวิเคราะห์อตั ราส่วน การวิเคราะห์
แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการคานวณ
ต้นทุนเงินทุนขององค์กร
(5) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดทางบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการ
ประเมินการตัดสินใจลงทุน
(6) อธิบายวิธกี ารประเมินมูลค่าด้วยวิธรี ายได้ วิธสี นิ ทรัพย์ และวิธมี ลู ค่า
ตลาดทีใ่ ช้สาหรับการตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหาร
การเงินในระยะยาว

(ง) ภาษีอากร
(ปานกลาง)

(1) อธิบายข้อกาหนดและการปฏิบตั ติ ามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของ
ประเทศ
(2) จัดทาการคานวณภาษีทางตรงและทางอ้อมสาหรับบุคคลธรรมดาและ
นิตบิ ุคคล
(3) วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรทีส่ มั พันธ์กบั รายการค้าระหว่างประเทศที่
ไม่ซบั ซ้อน
(4) อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลีย่ งภาษีและ
การหนีภาษี

(จ) การสอบบัญชีและการ
ให้ความเชื่อมัน่
(ปานกลาง)

(1) อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน
(2) ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบัญชีระหว่างประเทศ) และกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(3) ประเมินความเสีย่ งของข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินและพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ
(4) ประยุกต์ใช้วธิ เี ชิงปริมาณทีใ่ ช้ในงานตรวจสอบ
(5) อธิบายองค์ประกอบสาคัญของงานให้ความเชื่อมันและมาตรฐานที
่
่
เกีย่ วข้องกับงานนัน้

(ฉ) การกากับดูแล การ
บริหารความเสีย่ ง และ
การควบคุมภายใน
(ปานกลาง)

(1) อธิบายหลักการการกากับดูแลที่ดซี ่งึ รวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบ
ของผู้เป็ นเจ้าของ นักลงทุน และผู้มหี น้าที่กากับดูแลที่ได้รบั การกากับดูแล
และอธิบายบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสียในข้อกาหนดด้านการกากับดูแล การ
เปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
(2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร
(3) วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดในการ
บริหารความเสีย่ ง
(4) วิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรายงาน
ทางการเงิน

(ช) กฎหมายและข้อบังคับ (1) อธิบายกฎหมายและข้อบังคับทีก่ ากับดูแลกิจการทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกัน
ทางธุรกิจ
(ปานกลาง)
(2) อธิบ ายกฎหมายและข้อ บัง คับ ที่เกี่ยวข้อ งกับ สภาพแวดล้อ มในการ
ปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(ซ) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปานกลาง)

(1) วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทัวไปของเทคโนโลยี
่
สารสนเทศ
และการควบคุมระบบงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(2) อธิบายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
การตัดสินใจอย่างไร
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์
ธุรกิจ

(ฌ) สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจและองค์กร
(ปานกลาง)

(1) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรดาเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลัก
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการ
ต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม
(2) วิเคราะห์ลกั ษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ
(3) ระบุลกั ษณะสาคัญของโลกาภิวฒ
ั น์ซง่ึ รวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม่

(ญ) เศรษฐศาสตร์
(พืน้ ฐาน)

(1) อธิบายหลักการพืน้ ฐานของเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคและเศรษฐศาสตร์
มหภาค
(2) อธิบายผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในดัชนีชว้ี ดั ด้านเศรษฐศาสตร์มห
ภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
(3) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆซึง่ รวมถึงการแข่งขันสมบูรณ์ การ
แข่งขันแบบผูกขาด การผูกขาด และการมีผขู้ ายน้อยราย

(ฎ) กลยุทธ์ธุรกิจและการ
จัดการ
(ปานกลาง)

(1) อธิบายวิธกี ารต่าง ๆ ทีอ่ าจใช้ในการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร
(2) อธิบายวัตถุประสงค์และความสาคัญของหน้าทีแ่ ละการดาเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อกลยุทธ์ของ
องค์กร
(4) อธิบายกระบวนการทีอ่ าจนามาใช้ในการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร
(5) อธิบายว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรอาจนามาใช้เพื่อยกระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคล ทีมงาน และองค์กรได้อย่างไร

กำรทบทวนหลักสูตรวิ ชำชีพทำงกำรบัญชี (อ้ำงถึงย่อหน้ ำที่ ก13-ก14)
8. สมาชิกสหพันธ์นัก บัญ ชีระหว่างประเทศต้องทบทวนและปรับปรุงหลักสูต รวิชาชีพทางการบัญ ชีท่ี
ออกแบบขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูใ้ ห้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับนี้
กำรประเมิ นควำมรู้ควำมสำมำรถเชิ งเทคนิ ค (อ้ำงถึงย่อหน้ ำที่ ก15-ก16)
9.

สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องจัดกิจกรรมการประเมินผลทีเ่ หมาะสมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์
ด้านความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี

คำอธิ บำย
ขอบเขตของมำตรฐำนฉบับนี้ (อ้ำงถึง ย่อหน้ ำที่ 1-4)
ก1. ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีคอื บุคคลผู้เริม่ เข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพ ทางการบัญชีซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกคือการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาที่
ผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถเป็ นลาดับแรกอันนาไปสู่การปฏิบตั ติ าม
บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกหมายรวมถึง การศึกษาทัวไป
่
การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และการประเมิน ผล การพัฒนาทางวิชาชีพ
ระยะเริม่ แรกจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทังผู
่ ม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพตามทีไ่ ด้กาหนดไว้สาหรับบทบาททีต่ นได้เลือกไว้ในวิชาชีพบัญชี
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ก2. ในระดับสากล มีความแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญ ด้านกฎหมายและข้อบังคับ ที่เป็ นตัวกาหนดการ
ได้มาซึ่งคุณสมบัติ (หรือการอนุ มตั ใิ บอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิก
สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศแต่ละองค์กรอาจกาหนดจุดเชื่อมโยงทีเ่ หมาะสมระหว่างจุดสิน้ สุดของ
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกและการได้มาซึ่งคุณสมบัติ (หรือการอนุ มตั ใิ บอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพ) สาหรับสมาชิกขององค์กร
ก3. การรวมความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคในการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกเป็ น การวางพื้นฐาน
สาหรับการปฏิบตั ติ ามบทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนาความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ต่ อจากนี้ คือ การมุ่งเน้ นการพัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่อ งทางวิชาชีพ ซึ่ง กล่ าวไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบับที่ 7 การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
ก4. ความรู้ค วามสามารถทางวิชาชีพ สามารถอธิบายและจาแนกได้แตกต่ างกัน หลายวิธ ี ในมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพหมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ติ าม
บทบาทให้ได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพมีความหมายมากกว่า
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ มาตรฐาน แนวคิด ข้อเท็จจริงและกระบวนการ ความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาชีพเป็ นการบูรณาการและการประยุกต์ของ (ก) ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค (ข) ทักษะทาง
วิชาชีพและ (ค) ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ
ก5. ด้านของความรู้ค วามสามารถ คือ กลุ่ มผลการเรียนรู้ท่ีมคี วามเกี่ยวข้อ งกัน และสามารถจัดเข้าใน
หมวดหมูเ่ ดียวกันได้ ความรูค้ วามสามารถด้านเทคนิคหมายรวมถึงความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับการ
บัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน การภาษีอากรและเศรษฐศาสตร์ ความรูค้ วามสามารถด้าน
ทักษะทางวิชาชีพหมายรวมถึง ทักษะทางปั ญ ญาและองค์กร และความรูค้ วามสามารถด้านค่านิยม
จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพหมายรวมถึงความรู้ความสามารถด้านหลักจริยธรรมพร้อมทัง้ การ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ก6. ผลการเรียนรูเ้ ป็ นตัวกาหนดเนื้อหาและความรูเ้ ชิงลึก ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ทจ่ี าเป็ นสาหรับ
ความรู้ค วามสามารถที่ก าหนดไว้ในแต่ ล ะด้าน ผลการเรีย นรู้ส ามารถแสดงให้เห็น ในบริบ ทของ
สภาพแวดล้อมการทางาน หรือหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
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วัตถุประสงค์ (อ้ำงถึง ย่อหน้ ำที่ 6)
ก7. การกาหนดความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญ ชีจาเป็ นต้องพัฒนาและ
แสดงให้เห็นก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ
ได้แก่ การปกป้ องส่วนได้เสียสาธารณะ การยกระดับคุณภาพงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และการ
ส่งเสริมความเชื่อมันในวิ
่ ชาชีพบัญชี
ผลกำรเรียนรู้สำหรับควำมรู้ควำมสำมำรถเชิ งเทคนิ ค (อ้ำงถึง ย่อหน้ ำที่ 7)
ก8. ตาราง ก แสดงผลการเรียนรู้ดา้ นความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคทีผ่ ู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีต้อง
พัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกโดยไม่คานึงถึงสาขาความเชีย่ วชาญ
หรือ บทบาทในการประกอบวิชาชีพ บัญ ชีท่ีต ัง้ ใจจะมีในอนาคต ผลการเรียนรู้เหล่ านี้ เป็ น พื้น ฐาน
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีในการพัฒ นาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบทบาทในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีทต่ี ่างกัน เช่น ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานตรวจสอบ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษีอากร
ก9. ในการออกแบบหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี ความรูค้ วามสามารถ 11 ด้านที่แสดงในตาราง ก อาจ
ใช้ช่อื ไม่ตรงกับชื่อของรายวิชาทีก่ าหนด นอกจากนี้ผลการเรียนรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับความรูค้ วามสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่งอาจได้รบั การพัฒนาให้มขี น้ึ ในรายวิชามากกว่าหนึ่งรายวิชา ซึง่ มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
นัน้ ๆ เช่น ผลการเรียนรู้ดา้ นการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงินอาจได้รบั การพัฒนาให้ม ี
ขึ้นในรายวิชาทางการบัญ ชีก ารเงินและการรายงานทางการเงิน 2 รายวิชาหรือ มากกว่า นัน้ ผลการ
เรียนรูบ้ างข้ออาจพัฒนาให้มขี น้ึ ในหลายรายวิชาที่มคี วามแตกต่างกัน โดยทีไ่ ม่มรี ายวิชาใดวิชาหนึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านนัน้ โดยตรง เช่น ผลการเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจพัฒนาให้มขี น้ึ โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องในรายวิชาทีเ่ น้นการบัญชีเพื่อการจัดการ
และ/หรือ การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน่ นอกจากนี้การจัดลาดับความรูค้ วามสามารถด้านต่าง
ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิชาชีพ ทางการบัญชีอาจแตกต่างไปจากการจัดลาดับที่แสดงในตาราง ก
ได้ เช่น ความรูค้ วามสามารถด้านเศรษฐศาสตร์จดั ไว้ในลาดับท้าย ๆ ในตาราง ก แต่อาจนามาสอนใน
ระยะต้นของหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีได้
ก10. มีวธิ ใี นการอธิบายและจัดระดับความเชี่ยวชาญหลายวิธ ี ค าอธิบายที่จดั ทาขึ้น โดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึก ษาการบัญ ชีระหว่างประเทศแสดงไว้ในภาคผนวก กค ำอธิบำยเรือ่ งระดับ ควำม
เชีย่ วชำญ
ก11. ตามที่แสดงในตาราง ก มีการกาหนดระดับความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของความรูค้ วามสามารถที่
คาดหวังให้ผมู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีต้องพัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
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เริ่ม แรก ระดับ ความเชี่ย วชาญนี้ ระบุ ถึงบริบ ทที่ผ ลการเรีย นรู้ท่ีเกี่ย วข้อ งถู ก คาดหวัง ให้ ผู้มุ่ งมัน่
ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีแ สดงให้เห็น โดยรวมทัง้ ผลการเรียนรู้และระดับความเชี่ยวชาญของความรู้
ความสามารถเป็ นข้อมูล ที่ช่ว ยสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศออกแบบหลักสูต รวิชาชีพ
ทางการบัญชีของตน
ก12. ในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอาจ (ก) กาหนดความรู้
ความสามารถด้านอื่น ๆ เพิม่ เติม (ข) เพิม่ ระดับความเชีย่ วชาญสาหรับความรูค้ วามสามารถบางด้าน
หรือ (ค) พัฒนาผลการเรียนรูเ้ พิม่ เติม นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับนี้ ซึ่งการเพิ่มเติมเหล่า นี้อาจดาเนินการเมื่อสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศเตรียมผู้
มุ่งมันประกอบวิ
่
ช าชีพ บัญ ชีให้ท างานในอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ งโดยเฉพาะ (เช่ น งาน
ภาครัฐ) หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น นักบัญชีบริหาร หรือ ผูส้ อบบัญชี)
กำรทบทวนหลักสูตรวิ ชำชีพทำงกำรบัญชี (อ้ำงถึงย่อหน้ ำที่ 8)
ก13. หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีออกแบบขึน้ เพื่อสนับสนุนให้ผมู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีพฒ
ั นาความรู้
ความสามารถทางวิช าชีพ ได้อ ย่างเหมาะสมก่ อ นที่จะสิ้น สุ ด การพัฒ นาทางวิช าชีพ ระยะเริม่ แรก
หลัก สูตรดังกล่ าวอาจเป็ นการศึก ษาในระบบที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึก ษาอื่น
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ และผูว้ ่าจ้าง ในรูปแบบของรายวิชาและมีการให้คุณวุฒเิ มื่อ
สาเร็จการศึกษา รวมถึงการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ ทางการ
บัญ ชีอ าจค านึ งถึงข้อ มูล ส าคัญ ที่ได้จากผู้มสี ่ วนได้เสียอื่น นอกเหนือ จากสมาชิกสหพัน ธ์นักบัญ ชี
ระหว่างประเทศ
ก14. การกาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเป็ นประจาสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมในการทางานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมคี วามซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยปกติ รอบของการทบทวนหลักสูตรอาจดาเนินการทุกระยะ3 ถึง 5 ปี แต่จะเป็ นการ
เหมาะสมหากมีการทบทวนบ่อยครัง้ ขึน้ เช่น มีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในกฎหมาย
ข้อบังคับ และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
กำรประเมิ นควำมรู้ควำมสำมำรถเชิ งเทคนิ ค (อ้ำงถึงย่อหน้ ำที่ 9)
ก15. มำตรฐำนกำรศึก ษำระหว่ำงประเทศฉบับที ่ 6 กำรพัฒ นำทำงวิชำชีพ ระยะเริม่ แรก - กำรประเมิน
ควำมรู้ค วำมสำมำรถเยีย่ งผู้ป ระกอบวิช ำชีพ ก าหนดหลัก การที่ใ ช้ใ นการออกแบบกิจ กรรมการ
ประเมินผลที่ใช้วดั ผลสัมฤทธิ ์ด้านความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค และองค์ประกอบอื่นของความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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ก16. มีกจิ กรรมการประเมินผลหลายรูปแบบทีส่ ามารถใช้วดั ผลสัมฤทธิ ์ด้านความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ของผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ช าชีพ บัญ ชี กิจ กรรมการประเมิน ผลที่เหมาะสมอาจรวมถึง (ก) การสอบ
ข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยคาถามที่ต้องการคาตอบแบบสัน้ (ข) กรณีศกึ ษา (ค) การเขียนเรียงความ
(ง) ข้อ สอบแบบปรนั ย (จ) การประเมิน ในสถานที่ท างาน และ (ฉ) การประเมิน ความรู้เดิม เพื่อ
พิจารณาการยกเว้นการพัฒนาวิชาชีพระยะเริม่ แรกในบางด้าน
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ภาคผนวก ก
คำอธิ บำยระดับควำมเชี่ยวชำญ
ค าอธิบ ายเรื่อ งระดับ ความเชี่ยวชาญนี้ ใช้ร่ว มกับ ผลการเรียนรู้ในเอกสารเผยแพร่ข องคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่
2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ค าอธิบายเรื่องระดับความเชี่ยวชาญให้คาอธิบายความเชี่ยวชาญไว้ 3 ระดับ
ค าอธิบ ายระดับ ความเชี่ยวชาญนี้แ ละผลการเรีย นรู้เป็ น ข้อ มูล ที่ช่ ว ยสมาชิก สหพัน ธ์นักบัญ ชีระหว่าง
ประเทศออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ ทางการบัญ ชีสาหรับ บทบาทในการประกอบวิชาชีพบัญ ชีและความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านของวิชาชีพบัญชีทห่ี ลากหลาย
ระดับความเชี่ยวชาญ
พืน้ ฐาน

ปานกลาง

คาอธิ บาย
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การนิ ยาม การอธิบ าย การสรุป และการตีค วาม หลัก การและทฤษฎี
พื้ น ฐานของความรู้ค วามสามารถเชิ ง เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
ปฏิบตั งิ านได้สาเร็จภายใต้การควบคุมงานทีเ่ หมาะสม
 การปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยใช้ทกั ษะทางวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
 การตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของค่ านิ ย ม จริย ธรรม และทัศ นคติท าง
วิชาชีพในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 การแก้ ไขปั ญ หาที่ไ ม่ซ บ
ั ซ้อน และการส่ งต่อ งานหรือปั ญ หาที่มคี วาม
ซับซ้อนให้ผคู้ วบคุมงานหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ
 การให้ขอ
้ มูลและอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจน ผ่านการสื่อสารด้วย
วาจาและลายลักษณ์อกั ษร
ผลการเรียนรูใ้ นระดับพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในการทางานที่ม ี
ลักษณะคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับต่า
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การประยุก ต์ การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ห ลัก การและทฤษฎี
พื้น ฐานของความรู้ค วามสามารถเชิงเทคนิค ที่เกี่ยวข้องได้อ ย่างเป็ น
อิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ และเพื่อ
การตัดสินใจ
 การผสมผสานความรูค
้ วามสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพ
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สูง

เพื่อปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค่ า นิ ย ม จริย ธรรม และทัศ นคติท างวิช าชีพ ในงานที่
ได้รบั มอบหมาย และ
 การนาเสนอข้อมูลและการอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจนด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ อ ักษร ในการสื่อ สารกับผู้มสี ่วนได้เสียด้านการบัญ ชี และ
ด้านอื่น
ผลการเรียนรูใ้ นระดับปานกลางจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในการทางานที่ม ี
ลักษณะคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับกลาง
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การเลื อ กใช้ แ ละการบู ร ณ าการหลั ก การและทฤษฎี จ ากความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารและดาเนินโครงการ
และงานที่ได้รบั มอบหมาย และเพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
 การบูรณาการความรูค
้ วามสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อบริหารและดาเนินโครงการและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 การใช้ดุ ล ยพินิ จตามแนวทางปฏิบ ต
ั ิท่เี หมาะสมกับค่ านิยม จริยธรรม
และทัศนคติทางวิชาชีพ
 การประเมิน การวิจ ัย และการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซ ับ ซ้ อ น ภายใต้ ก าร
ควบคุมงานอย่างมีขอบเขต
 การคาดคะเนสถานการณ์ การขอค าปรึก ษาอย่ างเหมาะสม และการ
พัฒนาแนวทางแก้ไขประเด็นและปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน และ
 การนาเสนอและการอธิบายข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องในเชิงโน้ มน้ าวใจให้กบ
ั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มได้อย่างสม่าเสมอ
ผลการเรีย นรู้ข นั ้ สูง จะเกี่ยวข้อ งกับ สถานการณ์ ในการท างานที่ม ีล กั ษณะ
คลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับสูง
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International Education Standardsร่างมาตรฐานฯ เอกสารการขอคาปรึกษา และ สิง่ พิมพ์อ่นื ของ IAESB
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