สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Competence Area
(Level of Proficiency)
ด้านของความรู้ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)
(a) Professional skepticism
and professional judgment
(Intermediate)
(ก) การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพ และการใช้
ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ
(ปานกลาง)

(b) Ethical principles
(Intermediate)
(ข) หลักจริยธรรม
(ปานกลาง)

IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (Revised)

Learning Outcomes
ผลการเรียนรู้
(i) Apply a questioning mindset critically to
assess financial information and other
relevant data.
(1) ประยุกต์ใช้ความคิดแบบการตัง้ ข้อสงสัยอย่างมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(ii) Identify and evaluate reasonable
alternatives to reach well-reasoned
conclusions based on all relevant facts and
circumstances.
(2) ระบุและประเมินวิธกี ารทีส่ มเหตุสมผลในการหา
ข้อสรุปทีม่ เี หตุผลสนับสนุ นอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด
(i) Explain the nature of ethics.
(1) อธิบายลักษณะของจริยธรรม

Possible Assessments of
Professional Competence

Possible Instructional
Approaches

 Performance assessment
 Project-based assessment
 Workplace assessment






Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations

 Performance assessment
 Project-based assessment
 Workplace assessment







Research-based instruction
Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations







Lecture
Self-Study
Discussion
Lecture
Self-Study




(ii) Explain the advantages and disadvantages 
of rules-based and principles-based


Written Examinations
Presentations
Performance assessment
Written Examinations
Presentations
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Competence Area
(Level of Proficiency)
ด้านของความรู้ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (Revised)

Learning Outcomes
ผลการเรียนรู้
approaches to ethics.
(2) อธิบายข้อดีและข้อเสียของแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ติ าม
หลักการต่อจริยธรรม
(iii) Identify ethical issues and determine when
ethical principles apply.
(3) ระบุประเด็นทางจริยธรรมและกาหนดว่าเมือ่ ใด
ควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม

Possible Assessments of
Professional Competence

Possible Instructional
Approaches

 Performance assessment

 Discussion
 Case Study

 Written Examinations
 Presentations
 Performance assessment
















(iv) Analyze alternative courses of action and
determine the ethical consequences of
these.
(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธปี ฏิบตั แิ ละระบุถงึ ผลที่
ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก






(v) Apply the fundamental ethical principles of

 Performance assessment

Written Examinations
Presentations
Performance assessment
Project-based assessment

Lecture
Discussion
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Self-Study
Written Essays
Lecture
Discussion
Case Study
Inquiry-based instruction
Research-based instruction
Project-based instruction
Discussion
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Competence Area
(Level of Proficiency)
ด้านของความรู้ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

1

IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (Revised)

Learning Outcomes
ผลการเรียนรู้
integrity, objectivity, professional
competence and due care, confidentiality,
and professional behavior to ethical
dilemmas and determine an appropriate
approach.
(5) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมพืน้ ฐานในเรือ่ งความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเทีย่ งธรรม ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง
รอบคอบ การรักษาความลับ และการปฏิบตั ติ น
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในสถานการณ์ทล่ี ่อแหลม
ทางจริยธรรม และกาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสม
(vi) Apply the relevant ethical requirements to
professional behavior in compliance with
standards1.
(6) ประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐาน

Possible Assessments of
Professional Competence

Possible Instructional
Approaches







Project-based assessment
Workplace assessment
Self-assessment
Peer assessment
360 degrees assessment






Project-based instruction
Practical experiences
Roleplay
Simulations







Performance assessment
Project-based assessment
Workplace assessment
Self-assessment
Peer assessment







Project-based instruction
Research-based instruction
Inquiry-based instruction
Practical experiences
Roleplay

Standards include auditing standards, accounting standards, and other standards related to the work being performed by the professional accountant.
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Competence Area
(Level of Proficiency)
ด้านของความรู้ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (Revised)

Learning Outcomes
ผลการเรียนรู้

(c) Commitment to the public (i)
interest
(Intermediate)
(ค) พันธะสัญญาทีม่ ตี ่อประโยชน์ (1)
สาธารณะ
(ปานกลาง)
(ii)
(2)

Possible Assessments of
Professional Competence

 360 degrees assessment
Explain the role of ethics within the
 Written and Oral
profession and in relation to the concept of
Examinations
social responsibility.
 Presentations
อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและที่
เกีย่ วข้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Explain the role of ethics in relation to
 Written and Oral
business and good governance.
Examinations
อธิบายบทบาทของจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ  Presentations
ดาเนินธุรกิจและการกากับดูแลทีด่ ี

(iii) Analyze the interrelationship of ethics and
law, including the relationship between laws,
regulations, and the public interest.
(3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและ
กฎหมาย ซึง่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมาย ข้อบังคับ และประโยชน์สาธารณะ
(iv) Analyze the consequences of unethical
behavior to the individual, the profession,

 Written and Oral
Examinations
 Presentations
 Performance assessment
 Written and Oral

Possible Instructional
Approaches






Simulations
Lecture
Discussion
Case Study
Self-Study









Lecture
Discussion
Case Study
Self-Study
Lecture
Discussion
Case Study

 Lecture
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Competence Area
(Level of Proficiency)
ด้านของความรู้ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (Revised)

Learning Outcomes
Possible Assessments of
ผลการเรียนรู้
Professional Competence
and the public.
Examinations
(4) วิเคราะห์ผลทีต่ ามมาของพฤติกรรมซึง่ ผิด
 Presentations
จริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ  Performance assessment

Possible Instructional
Approaches
 Discussion
 Case Study

