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บทนํา 
วัตถุประสงคและขอกําหนดเงื่อนไข 
 
1 ภารกิจของสหพันธนักบัญชีนานาชาติตามที่ระบุในยอหนาที่ 2 ของขอบังคับสหพันธนักบัญชี

นานาชาติคือ “การพัฒนาและเสริมสรางวิชาชีพบัญชีทั่วโลกดวยมาตรฐานที่ประสาน
สอดคลองกัน เพื่อใหบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงอยางสมํ่าเสมอในการตอบสนอง
ประโยชนสาธารณะ”  

 
2 คณะกรรมการการศึกษาเปนคณะกรรมการถาวรของคณะกรรมการสหพันธนักบัญชี

นานาชาติ คณะกรรมการการศึกษากอต้ังขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติ การออก
รายงานการศึกษาวิจัย  รายงานความคิดเห็น และรายงานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
เพื่อใหไดคุณสมบัติกอนเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีและการฝกหัดงานของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี  และดานการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหสมาชิกในวิชาชีพบัญชี 
นอกจากนี้ยังเปนที่คาดหวังวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะเปนการกระตุนใหเกิด
ความรวมมือกันของประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา รวมท้ังประเทศที่อยูใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงไปสูประเทศกําลังพัฒนา  เพื่อสงเสริมการพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีทั่วโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงโปรแกรมการศึกษานี้จะเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 
3 กรรมการในคณะกรรมการการศึกษามาจากการเสนอชื่อจากองคกรสมาชิกของประเทศที่

ไดรับเลือกจากคณะกรรมการสหพันธนักบัญชีนานาชาติ  กรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาจะดํารงตําแหนงวาระแรก 3 ป และการเลือกต้ังจะจัดขึ้นทุกปเพื่อใหหน่ึงในสาม
ของกรรมการจะพนจากตําแหนงในแตละป  กรรมการคนเดิมจะไดรับเลือกใหกลับมาดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการไดเพียงสองสมัยติดตอกัน  กรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียง
เพียงหนึ่งเสียง 

 
4 ตามธรรมนูญของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ  องคกรสมาชิกลงนามเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ระบุ

ในยอหนาที่ 1 ของแมบทการศึกษา  สหพันธนักบัญชีนานาชาติคาดหวังใหองคกรสมาชิก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาเหลานี้เพื่อชวยใหบรรลุภารกิจดังกลาว คณะกรรมการ
การศึกษาตองพยายามเสริมสรางความเขาใจและการยอมรับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ทางการศึกษาระหวางประเทศเพื่อชวยการนําไปปฏิบัติขององคกรสมาชิก 
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มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศ 
 
5 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีกําหนดรากฐานของ

องคประกอบที่สําคัญ อาทิเชน หัวขอการศึกษา วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ซ่ึงจําเปน
จะตองมีไวในโปรแกรมการศึกษาและพัฒนา   และเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีความเปนไป
ไดวาจะไดมาซึ่งการยอมรับและการนําไปใชจากนานาประเทศ  แมวามาตรฐานการศึกษา
เหลานี้ตองอยูภายใตขอบังคับและกฎหมายของทองถ่ิน แตมาตรฐานการศึกษาเหลาน้ีก็ยังมี
ลักษณะเปนขอกําหนดที่ควรปฏิบัติตาม สวนแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะชวยในการนําขอปฏิบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติจริงหรือเปน
ขอแนะนําการนําไปใชในสถานการณตางๆ แนวปฏิบัติทางการศึกษาอาจใหตัวอยางหรือ
ขอแนะนําการปฏิบัติที่ดีท่ีสุด หรือใหวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับปญหาที่
เกิดขึ้น 

 
6 คณะกรรมการตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และระบบการศึกษา 

กฎหมายและสังคมในประเทศสมาชิก รวมทั้งตระหนักถึงความแตกตางของหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ดังน้ันจึงเปนหนาที่ขององคกรสมาชิกจากแตละ
ประเทศในการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยของขอกําหนดดานการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งท้ัง
คุณสมบัติกอนและคุณสมบัติหลังการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีและในการกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยของโปรแกรมการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะฉะนั้นมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีน้ันมุงหมายที่จะเปนเพียงพื้นฐาน
สวนประกอบที่สําคัญที่ควรจะเปนรากฐานของโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีท้ังหลาย 

 
7 คณะกรรมการทราบวาบางองคกรสมาชิกจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแลของ

องคกรตามกฎหมาย  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีน้ัน
ไมสามารถอยูเหนือขอกําหนดหรือขอบังคับตามกฏหมายที่ใชกับองคกรสมาชิก อยางไรก็
ตาม องคกรสมาชิกตองพิจารณามาตรฐาน (และควรพิจารณาแนวปฏิบัติที่แนะนําไวในแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี) ในการปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาและพัฒนาองคกรสมาชิกตองมี
ภารกิจในการใหคําแนะนําองคกรตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี และพยายามเทาท่ีจะ
เปนไปไดเพื่อทําใหขอกําหนดตามกฎหมายทองถ่ินสอดคลองกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี 
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ภาษาที่ใช 
  
8 ภาษาที่ไดรับการอนุมัติใหใชในแถลงการณคณะกรรมการการศึกษาคือภาษาอังกฤษซึ่งในทุก

กรณีจะใชภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน องคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติสามารถแปล
แถลงการณตางๆใหเปนภาษาที่ใชในประเทศของตนไดหลังจากท่ีไดรับการอนุมัติจากสหพันธ
นักบัญชีนานาชาติและดวยเงินทุนขององคกรสมาชิกตนเองเทานั้นการแปลแถลงการณน้ันควร
ระบุชื่อของหนวยงานที่จัดทําการแปลและระบุวาเปนการแปลเอกสารที่ไดรับการอนุมัติแลว
หากมีขอขัดแยงเกิดขึ้นก็ควรยึดถือตามเนื้อหาเดิมตามเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
เปนขอพิจารณากอน 

 
ภารกิจและวตัถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะกรรมการการศึกษา  
ภารกิจ 
 
9 ภารกิจของคณะกรรมการการศึกษาคือ “ความกาวหนาและการสงเสริมการศึกษาและพัฒนา

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกใหนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่ประสานสอดคลองกัน 
เพื่อตอบสนองตอประโยชนสาธารณะ” 

 
กลยุทธหลัก 
 
10 เพื่อบรรลุภารกิจของคณะกรรมการการศึกษา  คณะกรรมการจึงพัฒนากลยุทธหลัก 4  

กลยุทธ ดานการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี คือ 
(ก)  ทําความเขาใจความตองการและการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งใน

ปจจุบันและในอนาคต  
(ข)  พัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติ และขอแนะนําอ่ืนๆ รวมทั้งชวยองคกรสมาชิก 
(ค)  ตระหนักถึงประเด็นปญหาการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ  และ 
(ง)  สงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
11 เพื่อใหบรรลุภารกิจ  คณะกรรมการอาจจําเปนตองพัฒนากลยุทธอ่ืนๆในอนาคต 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 
 
12 เพื่อสงเสริมกลยุทธหลักเรื่องการพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติ และขอแนะนําอ่ืนๆ รวมทั้ง

ชวยองคกรสมาชิก คณะกรรมการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อ 
1) จัดใหมีมาตรฐานและแถลงการณอ่ืนที่สะทอนถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการศึกษา

เพื่อใหไดคุณสมบัติกอนและหลังเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี และในการพัฒนา 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

2) สรางเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดของสหพันธนักบัญชี
นานาชาติ 

3) สงเสริมการอภิปรายระดับโลกในเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาและการ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
ลักษณะ ขอบเขต และอํานาจบังคับใชของแถลงการณ 
หนาท่ีของแถลงการณคณะกรรมการการศึกษา 
 
13 เพื่อใหเปนไปตามแถลงการณแมบทการศึกษาที่ออกมาใชใหมในป ค.ศ. 2001 ส่ิงพิมพของ

คณะกรรมการเนนการทําหนาท่ีหนึ่งในสามประการตอไปน้ี: 
(ก)  แนะนํา “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” (เชน การกําหนดมาตรฐานสําหรับองคกรสมาชิก

เพื่อใหบรรลุวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและเปนเกณฑวัดผลของวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม) 
(ข)  ใหแนวปฏิบัติทางการศึกษา การตีความ การอภิปราย การอธิบาย การแสดง

ตัวอยางของการนํามาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ   หรือชวยองคกรสมาชิกใหไดมา
ซ่ึง “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” และ 

(ค)  แสดงความเห็น สงเสริม หรือสนับสนุนการอภิปรายที่ เ ก่ียวกับประเด็นทาง
การศึกษา รวมทั้งเปดเผยขอเท็จจริง แสดงกรณีศึกษาหรือขอมูลที่ไดจากการวิจัย
เชิงสํารวจ (เชน อธิบายสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น) หรือสงเสริมใหตระหนักถึง
ประเด็นตางๆท่ีเกิดขึ้น 
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14 หนาที่ทั้งสามอยาง (แนะนํา ใหแนวปฏิบัติ แสดงความเห็นและขอมูลที่คนพบ) สงเสริมให
คณะกรรมการบรรลุภารกิจของคณะกรรมการ การจัดการกับประเด็นท่ีแตกตางกันควรใช
วิธีการที่ตางกันโดยขึ้นอยูกับหลายปจจัย ตัวอยางเชน: 

1) ลักษณะของประเด็น 
2) ระดับความสําคัญของประเด็น 
3) ระดับความละเอียดของงานที่ตองดําเนินการเก่ียวกับประเด็น 
4) ระดับการปฏิบัติตามที่สามารถคาดหวังได   และ 
5) ชวงของการเกิดประเด็นวาเริ่มเกิดหรือไดขอสรุปโดยรวมแลว 

 
 ประเภทของแถลงการณคณะกรรมการการศึกษา 
 
15 หนาที่ของแถลงการณสามประการที่กลาวในยอหนาที่ 13  สะทอนไวในแถลงการณประเภท

ตางๆ คือ 
1) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  

(International Education Standards for Professional Accountants (IES)) 
2) แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(International Education Guidelines for Professional Accountants (IEG)) 
3) งานศึกษาวิจัยทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(International Education Papers for Professional Accountants (IEP)) 
 
16 แถลงการณทั้งสามประเภทและหนาท่ีของแตละประเภทของแถลงการณมีอํานาจบังคับใช 

เรียงตามลําดับจากมากไปนอย  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีอธิบายถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และมีอํานาจบังคับใชมากกวาแนวปฏิบัติทางการ
ศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงใหเพียงแคแนวปฏิบัติ (เชน แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม) แนวปฏิบัติตางๆนั้นมีอํานาจบังคับใชที่มากกวางานศึกษาวิจัย
ทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ตางๆ (รวมทั้งกรณีที่เพิ่งจะเกิดขึ้น) หรือการคนพบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
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ตัวอักษรหนาและตัวอักษรปกติ 
 
17 ในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ยอหนาที่เปน 

“มาตรฐาน” จะใชตัวอักษรหนา ยอหนาอ่ืนที่เปนสวนเสริมอาจเปนการใหรายละเอียด
เพิ่มเติมหรือชวยในการอธิบายยอหนาที่เปนมาตรฐาน จะใชตัวอักษรปกติ ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  องคกรสมาชิก
จําเปนตองแสดงวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวในยอหนาที่ใช “ตัวอักษรหนา” 

 
18 สวนเสริมที่เปนตัวอักษรปกติในมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี จะอธิบายหรือใหรายละเอียดของยอหนามาตรฐานที่เปนตัวอักษรแบบหนา ดังน้ันยอ
หนาเสริมนั้นจํากัดเนื้อหาอยูที่การอธิบายยอหนามาตรฐานสวนที่ยอหนาเสริมนั้นเกี่ยวของ  
ในทางตรงขาม  แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไม
มียอหนาที่เปนตัวอักษรแบบหนาเนื่องจากแนวปฏิบัติใหเพียงขอแนะนําเทานั้น (รวมถึง
วิธีการปฏิบัติท่ีแนะนําใหใช) มากกวาที่จะกําหนดขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม 
หากแนวปฏิบัติสามารถออกมาในหัวขอเรื่องที่เก่ียวของกับมาตรฐาน จะทําใหแนวปฏิบัติน้ัน
ควรเปนการทําความเขาใจหรืออธิบายรายละเอียดมากขึ้น  หรือเปนการใหตัวอยางหรือ
คําแนะนําวาจะปฏิบัติตามมาตรฐานไดอยางไร  หรือแนะนําวิธีปฏิบัติที่ละเอียดมากขึ้นไปใน
วิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวในมาตรฐาน 

 
19 คณะกรรมการพิจารณาวาการแบงแยกระหวางตัวอักษรหนาและตัวอักษรปกติ จะมีประโยชน

และเหมาะสมกับลักษณะของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงใหความใสใจกับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
ของวิธีการจัดทํามาตรฐานในดานอื่นๆ ของวิชาชีพ 
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คําจํากัดความและคําอธิบายแถลงการณ 
 
20 คําจํากัดความ : มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

กําหนดมาตรฐานของ “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการศึกษาและ
การพัฒนาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
คําอธิบาย : มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงถึง 
เกณฑมาตรฐานที่องคกรสมาชิกน้ันถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามในเรื่องการเตรียมและพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง มาตรฐานเหลานั้นสรางสวนประกอบที่สําคัญของเนื้อหา
และกระบวนการศึกษาและพัฒนาในระดับท่ีมุงหมายใหไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ
ตามโดยนานาประเทศ  ดังน้ัน องคกรสมาชิกตองพิจารณาขอกําหนดเหลานี้ (ยอหนาท่ีเปน
ตัวอักษรปกติภายในมาตรฐานนั้นมีขึ้นเพื่อชวยอธิบายขอกําหนดในยอหนาท่ีเปนตัวอักษร
หนา)  แมวามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีอยูภายใต
กฎหมายและขอบังคับของแตละประเทศ แตตองเปนแหลงอางอิงที่ใหขอมูลท่ีนาเชื่อถือและ
จูงใจผูมีหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศตางๆ เก่ียวกับ  
“วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม”  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 
21 คําจํากัดความ : แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญช ี

คําแนะนําในการที่จะไดมาซึ่ง “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” หรือ “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” ณ ชวงเวลา
หนึ่งซึ่งจะชวยในการนําเอา “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” ท่ีเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในการศึกษา
และการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไปปฏิบัติ 
คําอธิบาย : แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
อาจอธิบาย แสดงตัวอยาง หรือขยายความเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่เก่ียวของกับมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี   ในการนี้แนวปฏิบัติจะชวยองคกร
สมาชิกในการนํา “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” ไปปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  แนวปฏิบัติอาจแนะนําวิธีปฏิบัติที่อธิบายใน
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในมาตรฐาน นอกจากนี้ แนวปฏิบัติอาจสรุปวิธีการ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติซ่ึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปน “วิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุด” ณ ชวงเวลานี้ซ่ึง
องคกรสมาชิกอาจตองการนําไปใช 
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22 คําจํากัดความ : งานศึกษาวิจัยทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
สงเสริมการแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายในเรื่องการศึกษาและพัฒนาที่มีผลตอ
วิชาชีพบัญชี  การคนพบสิ่งใหม  หรืออธิบายเหตุการณที่เปนประโยชนตอการศึกษาและ
พัฒนาที่มีผลตอวิชาชีพบัญชี  
คําอธิบาย : งานศึกษาวิจัยทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
อาจทําใหเกิดการแสดงความคิดเห็นภายในวิชาชีพบัญชีถึงระดับที่ประเด็นตางๆอาจกาวหนา
หรือไดรับแกไขไปได ในกรณีนี้ งานศึกษาเหลานี้อาจอธิบาย ตรวจสอบ วิเคราะห หรือ
ประเมินประเด็นหรือวิธีปฏิบัติดานการศึกษาตางๆ  ภารกิจของงานศึกษาวิจัยเหลานี้ก็เพื่อ
กระตุนใหมีการพิจารณาประเด็นและสงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นและการตอบรับ
เพื่อใหประเด็นนั้นเกิดความกาวหนา    ดวยวิธีนี้ งานศึกษาวิจัยเหลาน้ีมีประโยชนตอการ
แสดงความเห็น แนวปฏิบัติ  และวิธีการปฏิบัติที่อยูในกระบวนการชวงแรกของการพัฒนา
มาตรฐานและแนวปฏิบัติ   และอาจเปนการเร่ิมตนที่มีคุณประโยชนตอมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติ นอกจากนี้ งานศึกษาวิจัยอาจเปนเพียงแคอธิบายประเด็นตางๆเทานั้น 

 
กระบวนการการปรึกษาหารือ 
 
23 ในขณะที่คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะไดรับ

การกําหนดไวในมาตรฐาน แนวปฏิบัติ  และงานศึกษาวิจัย  สวนการเสนอคําแนะนํา และ
ขอเสนอตางๆนั้นไดรับการสงเสริมโดยองคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ  
องคกรวิชาชีพ และบุคคลและองคกรที่ใหความสนใจ   คณะกรรมการอาจมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบในการคนควาที่จําเปนและการเตรียมรางขอเสนอมาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
หรือรางงานศึกษาวิจัยตางๆ ใหกับคณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่ประกอบดวยกรรมการ 
ในคณะกรรมการการศึกษา  และผู ใหคํ าปรึกษาเฉพาะเรื่ องหรือบุคคลธรรมดา 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานจะบริหารงานโดยกรรมการการศึกษาอยางนอยหนึ่งคน
เสมอ แตอาจประกอบดวยบุคคลที่มิใชกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาหรือในองคกร
สมาชิกของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 

 
24 ในขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติ  คณะกรรมการจะมอบหมายความรับผิดชอบ

ใหผูรับผิดชอบโครงการเพื่อควบคุมการจัดทําแถลงการณแตละฉบับ  ผูรับผิดชอบโครงการ
ตองเปนกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาหรือเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ  ผูรับผิดชอบ
โครงการมีหนาที่รายงานกับผูควบคุมตามที่กําหนดไวในแผนงานโครงการกับผูควบคุมซึ่ง
ประกอบไปดวยกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาและผูรับผิดชอบดานวิชาการซึ่งไดรับ
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การแตงต้ังมาเพื่อเฝาสังเกตความกาวหนาของโครงการทั้งหมดที่จัดทําเปนแถลงการณ
คณะกรรมการการศึกษา ผูควบคุมยังมีหนาที่ตรวจทานขอกําหนดเง่ือนไขและความ
สอดคลองของทุกรางขอเสนอชวงเริ่มแรกของการจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการ
ศึกษาระหวางประเทศ 

 
25 คณะกรรมการออกรางขอเสนอมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ไดรับการเสนอทั้งหมดขึ้นมาเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นจากองคกรสมาชิก สหพันธนักบัญชีนานาชาติ สมาคมวิชาการทางบัญชี  
ผูควบคุมดูแล  ตัวแทนรัฐบาล และบุคคลหรือองคกรอื่นที่ใหความสนใจในรางแถลงการณ 
คณะกรรมการจะประกาศขอกําหนดหรือแนวปฏิบัติท่ีไดรับการเสนอขึ้นมาในเวลาที่
เหมาะสม (โดยปกติแลวคือทุก 6 เดือน) เพื่อใหผูสนใจไดพิจารณาและใหความคิดเห็นที่
เก่ียวกับเร่ืองที่เสนอ  วิธีนี้ทําใหผูที่มีสวนเก่ียวของกับการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นตอราง
แถลงการณกอนที่จะเสร็จสมบูรณและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  และเพื่อสงเสริม
ความตระหนักและสงมอบความรูและขอมูลเก่ียวกับประเด็นหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาและ
พัฒนาที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี  

 
26 คณะกรรมการพรอมรับฟงและพิจารณาทุกความคิดเห็นที่มีตอรางขอเสนอ และจะ

ปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  คณะกรรมการยังรับฟงความคิดเห็นที่มีตอ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติฉบับเสร็จสมบูรณเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการแกไขปรับปรุง
ในอนาคต   ในทํานองเดียวกัน ความคิดเห็นท่ีมีตองานศึกษาวิจัยก็จะไดรับการพิจารณาเพื่อ
แกไขปรับปรุงประเด็นนั้นใหเกิดความกาวหนาในอนาคต 

 
องคประชุมและการออกเสียง 
 
27 องคประชุมตองครบสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการการศึกษา (นับ

รวมผูแทน) จึงจะมีการออกเสียงนับเปนองคประชุมได 
 
28 รางมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ไดรับการเสนอมานั้นตองไดรับเสียงสนับสนุนอยางนอยสอง

ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการการศึกษาที่มีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุม จึงจะถือวารางมาตรฐานและแนวปฏิบัติไดรับการอนุมัติใหเผยแพรได 
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29 กอนที่แถลงการณมาตรฐานและแนวปฏิบัติจะตีพิมพและเผยแพรเปนรางฉบับสมบูรณ  
รางมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ฉบับสมบูรณ   หรือรางงานศึกษาวิจัยท่ีเสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
ฉบับสมบูรณ  ตองไดรับเสียงสนับสนุนอยางนอยสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใน
คณะกรรมการการศึกษาที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม จึงจะถือวารางมาตรฐานและ  
แนวปฏิบัติ ฉบับสมบูรณ  หรือรางงานศึกษาวิจัยท่ีเสนอเพื่อรับการอนุมัติฉบับสมบูรณ  
ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรได 

 
แนวคิดการพัฒนาที่ใชโดยคณะกรรมการการศึกษา 
 
30 แผนภาพตอทายยอหนาที่ 37 แสดงถึงความสัมพันธระหวางคําศัพทที่เก่ียวของกับการศึกษา

และแนวคิดการพัฒนาที่ใชโดยคณะกรรมการการศึกษา  บางนิยามมีการใหคําจํากัดความใน
สวนภาคผนวก  คําศัพท  การอภิปรายขางลางอธิบายความหมายของคําศัพทและแสดงถึง
การประสานกันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการศึกษา  

 
31 การตีความโดยผูอานเองและการใชคําศัพทอาจแตกตางกันเล็กนอยจากที่อธิบายในยอหนา

ขางลางนี้  คณะกรรมการไมไดจํากัดวาคําอธิบายขางลางเปน “ความหมายเฉพาะ” ของ
คําศัพทเหลานั้น แตยอหนาขางลางนี้จะอธิบายการใชคําศัพทเหลานั้นในแถลงการณของ
คณะกรรมการการศึกษา รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงแนวคิดที่เปนรากฐานและความสัมพันธ
ระหวางกันของคําศัพทเหลานั้น 

 
32 “การพัฒนา”  เปนทั้ งกระบวนการ  (ตามที่ แสดงไว ในแผนภาพ) และผลลัพธ  

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford และ Collins) อธิบายวา “การพัฒนา” หมายถึง “การทํา
ใหเกิด” (กระบวนการ) หรือ “การไดมาซึ่ง”  ผลที่กาวหนากวาเดิม (ผลลัพธ)  ดังนั้น การ
พัฒนาจึงอาจหมายถึงบุคคลท่ี “กําลังไดรับการพัฒนา” (กระบวนการ) รวมถึงบุคคลที่ 
“ไดรับการพัฒนาแลว” (ผลลัพธ – ผลที่สมบูรณแลว)  

 
33 “การพัฒนา” ที่มีความหมายวาเปนกระบวนการนั้น เปนคําที่คณะกรรมการการศึกษาใชกัน

มาก ซ่ึงครอบคลุมทุกกระบวนการที่ทําใหบุคคลไดพัฒนา การพัฒนานี้เก่ียวโยงไปถึงการ
เ ติบโตของขีดความสามารถ  (Capability)  ที่ ช วยส ง เส ริมสมรรถนะ  (Competence)  
การพัฒนาสวนใหญ (แตมิใชท้ังหมด) ในดานวิชาชีพ นั้นมาจากการเรียนรู 
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34 “การเรียนรู” (Learning) หมายถึง กระบวนการหลักที่บุคคลไดมาซึ่งขีดความสามารถ 
(ความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ) การเรียนรูสามารถเปนไป
อยางเปนระบบและเปนทางการ หรือเปนไปอยางไมเปนระบบและไมเปนทางการ  
เมื่อบุคคลเรียนรูผานกระบวนการที่เปนระบบ ก็จะหมายถึง “การศึกษา”  ในทางตรงขาม 
กระบวนการเรียนรูอ่ืนมีอีกมากมายท่ีนอกเหนือจาก “การศึกษา” โดยเปนการเรียนรูดวย
ตนเอง เชน การหาความรู ประสบการณ การสังเกตการณ การไตรตรอง และกิจกรรมอื่นๆ 
ท่ีมิไดไดรับกําหนดไวใหมีภารกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 

 
35 “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ มีโครงสราง และสวนใหญเปนแบบ

ทางการ ดังน้ัน กระบวนการเหลานี้จะไดรับกําหนดไวแลว การศึกษารวมไปถึงรูปแบบของ
กระบวนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการฝกงาน (Training) 

 
36 “การฝกงาน”  เปนการศึกษาชนิดหนึ่ งที่ เนนการทํางานของบุคคล โดยปกติแลว  

การฝกงานเปนการผสมผสานของการชี้แนะและการฝกฝน  การฝกงานจะเก่ียวของกับ
ประสบการณ   ดังนั้น  จึงมีสวนที่นํามาปฏิบัติจริงหรือใชเปนประโยชนไดจริงมากกวา
การศึกษาประเภทอื่น การฝกงานอาจจะเปนการฝกงานจริง ซ่ึงเปนการฝกทดลองปฏิบัติงาน
จริงในท่ีทํางาน(On-the-job training) หรือการฝกงานจากสถานการณจําลอง ซึ่งผูฝกงาน
ไมไดทดลองปฏิบัติงานจริง (Off-the-job training)  

 
37 เอกสารฉบับนี้ท้ังฉบับ   มีการอางอิงถึงการทํางานของคณะกรรมการการศึกษาในรูปแบบ

ของ “การศึกษาและการพัฒนา” ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในแงนี้ ถือวา “การศึกษา” 
ตีความหมายวาเปน กระบวนการหลัก และ “การพัฒนา” เปน ผลลัพธ 
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ความสัมพันธระหวางขีดความสามารถและสมรรถนะ 
 
38 แนวคิดเรื่องขีดความสามารถและสมรรถนะเปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองดาน คําอธิบาย

เพิ่มเติมเร่ืองคําศัพทที่ใชในปทานานุกรมคําศัพท (สวนถัดไป) มีดังนี้ 
 
39 ขีดความสามารถ คือ ความรู  ทักษะ  คานิยม  จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ ที่

จําเปนในการแสดงสมรรถนะ  ขีดความสามารถเปนคุณสมบัติที่มีในบุคคลที่ทําใหเขา
สามารถทําหนาท่ีของตนได 

 
40 การมีขีดความสามารถเปนตัวบงชี้วาบุคคลนั้นมีขีดความสามารถทํางานในสถานที่ทํางานได

เปนอยางดี 
 
41 สมรรถนะ คือ ความสามารถที่จะทําหนาที่การงานไดถึงระดับตามที่กําหนดไวใน

มาตรฐานโดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการทํางานจริง ขีดความสามารถในการทํางานเก่ียว
โยงไปถึงการกระทําของบุคคลที่กระทําไปวาบุคคลนั้นทํางานไดถึงระดับตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานหรือไม  เมื่อบุคคลแสดงขีดความสามารถมาใชในการทํางานไดถึงระดับตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานก็ถือวาบุคคลนั้นมีขีดความสามารถในการทํางาน 
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ขีดความสามารถ สมรรถนะ 
แนวคิดหลัก 

ลักษณะของบุคคล การกระทําของบุคคล 
ที่มีศักยภาพที่จะกระทํา ที่เกิดขึ้นจริง 
เปนเจาของ แสดงใหเห็นได 
เปนผลลัพธจากการเรียนรู เปนผลลัพธจากการทํางาน 

ประเภทของขีดความสามารถ ประเภทของสมรรถนะ 
1) ความรูทางวิชาชีพ 
2) ทักษะทางวิชาชีพ (เชน ทักษะทางปญญา 

ทักษะเฉพาะดาน  ทักษะทั่วไป ทักษะทาง
องคกร ทักษะสวนบุคคล ทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล)  

1) ครอบคลุมผลงานที่เกิดจากการทํางานท่ีมี
มาตรฐานทางการปฏิบัติงาน (เชน ผลงาน
ดานหนาที่ ผลงานดานการบริหาร และ
ผลงานดานการส่ือสารระหวางบุคคล) 

3) คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง
วิชาชีพ (เชน คานิยมทางจรรยาบรรณ
มารยาททางวิชาชีพ การตั้งม่ันตอมาตรฐาน
ระดับสูงในการทํางานวิจารณญาณเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ  การมุงมั่นจะเรียนรูตลอด
ชีวิตแบบไมหยุดยั้ง การเห็นความสําคัญของ
ประโยชนสาธารณะ  และการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม) 

2) ครอบคลุมผลงานที่เกิดจากการทํางานที่ มี
ม าต ร ฐ านท า งพฤติ ก ร รม ( เ ช น ก า ร
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานดวยจรรยาบรรณการแสดง
วิจารณญาณอยางเหมาะสมการปฏิบัติงาน
ที่ทําใหมีพัฒนาทางวิชาชีพ) 

 
ปทานานุกรมคําศัพท 
 
42 ปทานานุกรมคําศัพทนี้ประกอบไปดวยกลุมคําศัพทที่นิยามแลว  ซ่ึงคําศัพทจํานวนมากไดรับ

การนิยามไปแลวในแถลงการณตางๆของคณะกรรมการการศึกษา  คําศัพทที่มีอยูแลวบางคํา
อาจไดมีการปรับเปลี่ยนและอาจมีคําศัพทใหมเพิ่มเขามาในปทานานุกรม โดยจะกําหนด
นิยามขึ้นใหม ในการตีพิมพในอนาคต 

 
43 คณะกรรมการตระหนักวาคําศัพทสามารถตีความหมายไดหลายลักษณะ  และการนําไปใชมี

ไดหลายแบบในประเทศที่องคกรสมาชิกปฏิบัติงานอยู ปทานานุกรมนี้มิไดกําหนดการนํา
คําศัพทไปใชโดยองคกรสมาชิกแตเปนรายการของนิยามคําศัพทที่มีความหมายเฉพาะ
สําหรับการใชงานในมาตรฐาน แนวปฏิบัติ  และงานศึกษาวิจัยที่ออกโดยคณะกรรมการ 
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44 คําศัพทท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) บงบอกวาคําศัพทน้ันไดมีการใหนิยามไวในปทานานุ
กรมคําศัพทในสวนอื่นแลว 

 
การวัดผล (Assessment) รูปแบบท้ังหมดของการทดสอบสมรรถนะ* ทางวิชาชีพ ไมวาจะเปนการ

ตอบคําถามอัตนัยหรือวิธีอ่ืนที่รวมถึงการสอบที่จัดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดกระบวนการเรียนรู 

 
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  
(Best practice) 

วิธีปฏิบัติที่ไดรับการพิจารณาวาเปนแบบอยางที่ดีท่ีสุด ท่ีกาวหนาที่สุด หรือ
ท่ีนําหนาสาขาการศึกษาเฉพาะอยางหนึ่งในสาขาการศึกษาของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  
คําอธิบาย : 
“วิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุด” หมายถึง ตัวอยางท่ีดีที่สุดของวิธีปฏิบัติที่ไดรับกําหนด
ขึ้นไวแลวในการเตรียมความพรอมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดยสวนมาก
แลว  “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด”จะเกินขอบเขตของ “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” และ
เปนวิธีที่อยูในระดับที่สูงกวาขอกําหนดขั้นต่ํา  แถลงการณและตัวอยางของ 
“วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” จึงจําเปนตอความกาวหนาของการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชีและใหแนวปฏิบัติที่เปนประโยชนตอองคกรสมาชิกในการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาขององคกรสมาชิกอยางตอเนื่อง 

 
บุคคลที่พรอมจะเปนผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Candidate) 

บุคคลใดก็ตามซึ่งลงทะเบียนเพื่อวัดผลอันเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 
คําอธิบาย : 
บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ บุคคลที่กําลังกระทําการ
หรือกําลังจะกระทําการเพื่อวัดผลอันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี  และหมายรวมถึ ง บุคคลที่ อ ยู ในกระบวนการที่ แสดงถึ งขีด
ความสามารถหรือสมรรถนะที่จําเปนตอวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึง 
(เชน การสอบทางวิชาชีพ) การวัดผลอาจเกี่ยวของกับโปรแกรมการศึกษา
เพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือโปรแกรมการศึกษา
เพื่อใหไดคุณสมบัติหลังเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  บุคคลที่พรอมจะเปน 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมิไดหมายถึงบุคคลที่อยูในชวงท่ีไดรับคุณสมบัติหลัง
จบโปรแกรมการศึกษาแลว (เชน ไมรวมถึงบุคคลท่ีไดทําตามขอกําหนดการ
เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพและอยูในระหวางกระบวนการสมัครเปน
สมาชิกองคกรวิชาชีพ) 
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ขีดความสามารถ 
(Capability) 

ความรูทางวิชาชีพ*  ทักษะทางวิชาชีพ*  คานิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณ
และทัศนคติทางวิชาชีพ ที่จําเปนตอการแสดงสมรรถนะ* 
คําอธิบาย : 
ขีดความสามารถเปนลักษณะของบุคคลที่ทําใหเขาสามารถทําหนาที่ได 
ในขณะที่สมรรถนะ หมายถึง การแสดงถึงการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง การมี
ขีดความสามารถเปนตัวบงชี้วาบุคคลมีขีดความสามารถที่จะทํางานไดอยาง
ดีในสถานที่ทํางาน  ขีดความสามารถรวมไปถึงความรูในระดับที่นาพอใจ  
ทักษะทางวิชาการและตามหนาท่ีงาน  ทักษะทางพฤติกรรม ความสามารถ
ทางปญญา (รวมทั้งวิจารณญาณทางวิชาชีพ) คานิยม จรรยาบรรณและ
ทัศนคติทางวิชาชีพ  บางครั้งขีดความสามารถเหลานี้อาจไดรับกลาววาคือ
สมรรถนะ  ขีดความสามารถ ความสามารถ  ทักษะและคานิยมพื้นฐาน  
ทัศนคติ  คุณลักษณะที่เดน  คุณภาพเชิงสรางสรรค  และคุณสมบัติเฉพาะ
บุคคล 

 
สมรรถนะ 
(Competence) 

ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่งานจนไดมาตรฐานที่กําหนดไวภายใต
สภาพแวดลอมการทํางานจริง 
คําอธิบาย : 
สมรรถนะ หมายถึง ขีดความสามารถที่แสดงถึงการทําหนาที่หรืองานที่
เก่ียวของใหไดระดับตามที่มาตรฐานกําหนดไว  ในขณะที่ขีดความสามารถ  
หมายถึ ง   ลั กษณะของบุคคลที่ ทํ า ใหมี ศักยภาพที่ จ ะป ฏิ บั ติ ง าน  
สมรรถนะเปนการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานจริง  สมรรถนะอาจวัดผลได
หลายวิธี ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ทํางาน  การจําลองการ
ปฏิบัติงานการทดสอบโดยเขียนตอบอัตนัยหรือทดสอบโดยการสัมภาษณ
และการวัดผลดวยตนเอง 

 
การพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเน่ือง 
(Continuing 
professional 
development - CPD) 

การเรียนรู* เพื่อพัฒนาและดํารงไวซ่ึงขีดความสามารถ* ของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่แสดงสมรรถนะ*ภายในสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ*   
คําอธิบาย : 
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องมีวัตถุประสงคอยูที่การพัฒนาคุณสมบัติ
หลังเปนผูประกอบวิชาชีพและดํารงสมรรถนะทางวิชาชีพ  และเก่ียวของกับ
การพัฒนาขีดความสามารถผานกระบวนการเรียนรูที่เปนทางการและพิสูจน
ได  (ในบางครั้ง“การศึกษาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง”) หรือผานกิจกรรม
การเรียนรูแบบไมเปนทางการ 
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การพัฒนา 
(Development) 

1. การไดมาซึ่งขีดความสามารถ* ซ่ึงสงเสริมใหเกิดสมรรถนะ*  
2. การไดมาซึ่งขีดความสามารถ 
คําอธิบาย : 
การพัฒนาที่มีความหมายในทํานองกระบวนการนั้น หมายถึง การเติบโต
ของขีดความสามารถซึ่งสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่จะบรรลุไดบุคคลธรรมดา
อาจพัฒนาขีดความสามารถของตนผานกระบวนการมากมาย อาทิเชน  การ
เรี ยนรู ซ่ึ ง รวมถึ งการศึกษาและการฝกงาน  การไดประสบการณ  
การไตรตรอง  การสังเกตหรือการไดสารสนเทศ หรือผานการเติบโตตาม
ธรรมชาติตลอดเวลาที่ผานไป      
การพัฒนาอาจหมายถึงขั้นสุดทายของการเติบโตที่บุคคลหนึ่งไดรับการ
พิจารณาวาเปนบุคคลที่ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่แลว ซ่ึงเปนผลมาจาก
กระบวนการพัฒนา อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับวา ดวยความจําเปนของ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง  กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล
และการบรรลุขั้นการพัฒนาที่มุงหมายไวนั้นจําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา 

 
การจัดการการเรียนรู
แบบเปดกวาง 
(Distributed Learning) 

กระบวนการศึกษาท่ีการเรียนสวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ตางไปจาก
ชวงเวลาการสอน หรือเมื่อผูสอนและนักศึกษาอยูในสถานที่ที่ตางกัน 
คําอธิบาย : 
ลักษณะที่สําคัญของการจัดการการเรียนรูแบบเปดกวาง คือ การที่ผูสอน
และนักศึกษาไมจําเปนตองอยูในที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน “การจัดการการ
เรียนรูแบบเปดกวาง” รวมถึง แตมิไดจํากัดเพียงแค “การศึกษาแบบ
ทางไกล(Distance Learning)” การจัดการการเรียนรูแบบเปดกวางสามารถ
กระทําภายในระยะทางไกลหรือใกลก็ได ขณะที่การศึกษาแบบทางไกล
หมายถึง  การกระจายการศึกษาไปในสถานที่ซ่ึงอยูหางไกลกัน 

 
การศึกษา (Education) กระบวนการที่ เ ป นระบบซึ่ ง เ น นการพัฒนาความรู  ทักษะ  และ 

ขีดความสามารถ*อ่ืน ภายในตัวบุคคล การศึกษาหมายความรวมไปถึง  
“การฝกงาน” * 
คําอธิบาย : 
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบซึ่งบุคคลไดพัฒนาขีด
ความสามารถซึ่งเปนท่ีตองการของสังคม โดยปกติแลว การศึกษาจะมี
ลักษณะเก่ียวของกับการเติบโตของความสามารถดานจิตใจและการ
ปฏิบัติงานของบุคคล รวมถึงการเติบโตทางทัศนคติซ่ึงจะทําใหเกิดการ
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สงเสริมความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีงานและการชวยสังคม 
ไมวาจะเปนในบริบทที่เจาะจงหรือทั่วไป   ในขณะที่สวนใหญแลวการศึกษา
กระทําในสภาพแวดลอมทางวิชาการซึ่งรวมไปถึงกระบวนการศึกษาอยาง
เปนระบบภายใตสภาพแวดลอมอื่น เชน ในขณะที่ปฏิบัติงานหรือนอกเวลา
ทําการ  ตามปกติแลวการศึกษาคอนขางเปนเร่ืองที่มีการวางแผนไวแลวและ
มีแบบแผน  ดังนั้น  การศึกษาจึงไมรวมกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อยางไมเปนทางการหรือไมเปนระบบ  

 
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
(Good practice) 

สวนประกอบที่ไดรับการพิจารณาวาจําเปนตอการศึกษา* และการพัฒนา* 
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี   และเปนวิธีที่ปฏิบัติ ซ่ึงจําเปนตอการมี
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
คําอธิบาย : 
“วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” เก่ียวของกับชวงของเนื้อหาและกระบวนการของ
โปรแกรมการศึกษาและพัฒนา และกับระดับหรือมาตรฐานที่โปรแกรม
การศึกษาและพัฒนาไดรับนํามาปฏิบัติ (เชน ความลึกซ้ึงและคุณภาพของ
โปรแกรมการศึกษาและพัฒนา) คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนัก
บัญชีนานาชาติตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและระบบ
การศึกษา กฎหมายและลักษณะทางสังคมในประเทศที่องคกรสมาชิก
ดําเนินการอยู รวมถึงความแตกตางของหนาที่งานของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี  ตัวแปรที่ตางกันในสภาพแวดลอมอาจทําใหความสามารถขององคกร
สมาชิกในการที่จะรับบางลักษณะของ “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” ไปปฏิบัติ
อยางแตกตางกัน อยางไรก็ตาม องคกรสมาชิกควรยึดมั่นอยางตอเนื่องใน 
“วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” และพยายามใหไดมาซึ่ง “วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม” 
ทุกเวลาที่เปนไปได  

 
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
 (Higher education) 

การศึกษาที่สูงกวาระดับชั้นมัธยมศึกษา สวนใหญจะเปนการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
คําอธิบาย : 
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หมายถึง การเขาเรียนที่สวน
ใหญเปนภาคบังคับกําหนดโดยรัฐบาลของหลายประเทศ การศึกษาระดับ 
“อุดมศึกษา” หมายถึง การศึกษาระดับที่สามซึ่งตามมาหลังจากที่ได
คุณสมบัติจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและเปนการศึกษาตองมีการผาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากอน การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในระดับที่
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สูงกวา “ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” และบางทีอาจไดรับกลาวถึงในนาม
วา “การศึกษาระดับที่สาม” 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
technology) 

ผลิตภัณฑฮารดแวรและซอฟทแวร  การจัดการระบบขอมูลและกระบวนการ
บริหารระบบขอมูล และทรัพยากรมนุษยและทักษะที่จําเปนตอการใช
ผลิตภัณฑและกระบวนการเหลาน้ันเพื่อการจัดทําขอมูล และการพัฒนาการ
จัดการและการควบคุมระบบขอมูล  

 
การเรียนรู (Learning) กระบวนการตางๆ ซ่ึงทําใหบุคคลไดมาซึ่งขีดความสามารถในการทํางาน 

คําอธิบาย : 
การเรียนรูสามารถใชกระบวนการที่เปนระบบและคอนขางเปนทางการ เชน 
การศึกษา (รวมถึงการฝกงาน) หรือกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ
การทํางานในแตละวัน  การอานวารสาร  การสังเกต  และการไตรตรอง ซ่ึง
กระบวนการในการไดมาซึ่งขีดความสามารถในการทํางานเปนระบบนอย
กวาและคอนขางไมเปนทางการ 

 
ผูใหการฝกงาน 
(Mentor) 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีหนาที่รับผิดชอบในการแนะแนวปฏิบัติงานและ
การใหคําปรึกษาผูรับการฝกงาน รวมทั้งชวยพัฒนาสมรรถนะของผูรับการ
ฝกงาน 
คําอธิบาย : 
การเรียนรูสามารถไดรับโดยกระบวนการที่เปนระบบและคอนขางเปน
ทางการ เชน การศึกษา (รวมถึงการฝกงาน) หรือ กระบวนการจําพวก 
ประสบการณการทํางานในแตละวัน การอานวารสารตางๆ การสังเกต และ
การไตรตรอง ซ่ึงกระบวนการในการไดมาซึ่งขีดความสามารถเปนระบบนอย
กวาและคอนขางไมเปนทางการ 

 
คุณสมบัติหลังเปน 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Post-qualification) 

ระยะเวลาภายหลังการไดเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชี
นานาชาติ  
คําอธิบาย : 
คําวา  “คุณสมบัติหลังเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี” สวนใหญจะเกี่ยวโยงกับ
กิจกรรมหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางวิชาชีพของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  บอยคร้ังที่คํานี้จะเกี่ยวโยงถึงการกระทําที่เก่ียวกับการรักษา
หรือการพัฒนาสมรรถนะใหเพิ่มขึ้น ในขณะที่ “คุณสมบัติหลังเปนผู
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ประกอบวิชาชีพบัญชี” หมายถึง ระยะเวลาหลังไดคุณสมบัติเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  คําๆ นี้มิไดจํากัดอยูเพียงแคการไดรับคํารับรองเปนผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีอยางเปนทางการ 

 
ประสบการณการทํางาน
จรงิ หรือ ประสบการณ
ทางวิชาชีพ (Practical 
experience or 
professional experience) 

ประสบการณการทํางานที่กระทําโดยผูรับการฝกหัด*หรือผูที่ไดคุณสมบัติ
เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี* และเก่ียวกับงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี* 
โปรแกรมดานประสบการณทําใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ* ของ
บุคคล (รวมถึงพฤติกรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ) ในสถานที่ทํางานและ
เปนวิธีการซึ่งบุคคลสามารถแสดงสมรรถนะทางวิชาชีพในสถานที่ทํางาน 
คําอธิบาย : 
ประสบการณการทํางานจริง หมายถึง การทําหนาที่ตางๆที่เก่ียวกับการบัญชี
ในระหวางเวลาที่ทํางานอยู ประสบการณการทํางานจริงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการไดคํารับรองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมุงหมายที่จะ
สงเสริม  การพัฒนาและการนําความรูทางวิชาชีพไปใชโดยตรง ทักษะทาง
วิชาชีพ  และคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยในทายที่สุด 
ผูรับการฝกหัดจะไดแสดงสมรรถนะที่จะทําหนาที่งานตางๆ ของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีผานประสบการณการทํางานจริง ประสบการณการทํางานจริงยัง
หมายความรวมถึงประสบการณที่ตอเน่ืองในดานการบัญชีของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ประสบการณการทํางานจริงบางลักษณะอาจจะเรียกวา 
“ประสบการณทางวิชาชีพ” ซ่ึงใหความหมายแบบเดียวกัน 

 
คุณสมบัติกอนเปน 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Pre-qualification) 

ระยะเวลากอนการไดคุณสมบัติเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนัก
บัญชีนานาชาติ 
คําอธิบาย : 
คําวา “คุณสมบัติกอนเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี” ปกติจะเก่ียวของกับ
กิจกรรมหรือขอกําหนดที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนาบุคคลซึ่งยังมิไดรับ  
คํารับรองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(Professional 
accountant) 

บุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชนีานาชาติ 

 
การศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี (Professional 
accountancy education) 

การศึกษาที่สรางขึ้นมาจากการศึกษาท่ัวไปและสอนส่ังความรูทางวิชาชีพ 
ทักษะทางวิชาชีพ และ  คานิยม  จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ  
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีอาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นภายใตสภาพแวดลอม
ทางวิชาการก็ได 

 
ความรูทางวชิาชีพ 
(Professional 
knowledge) 

หัวขอตางๆที่รวมมาเปนหัวขอการเรียนรูของวิชาการบัญชี รวมทั้งสาขาวิชา
ทางธุรกิจตางๆ ที่เมื่อมารวมกันแลวจะเกิดองคความรูที่จําเปนกับการเปน 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
ทักษะทางวิชาชีพ 
(Professional skill) 

ความสามารถประเภทตางๆท่ีจําเปนตอการนําความรูทางวิชาชีพ คานิยม 
จรรยาบรรณ  และทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ 
คําอธิบาย : 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทักษะชุดหนึ่ง ซ่ึงรวมทั้งทักษะทาง
วิชาการและทางหนาที่งาน ทักษะดานองคกรและการบริหารธุรกิจ ทักษะ
การสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะความรูทางปญญา และ
ทักษะการใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 
คานิยม จรรยาบรรณ 
และทัศนคติทางวิชาชีพ 
(Professional values, 
ethics and attitudes) 

ความประพฤติและลักษณะนิสัยทางวิชาชีพท่ีบงบอกถึงการเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีซ่ึงเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ  พฤติกรรมและลักษณะนิสัย
เหลานี้รวมถึงหลักปฏิบัติตน (เชน หลักจรรยาบรรณ)ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะ
เก่ียวโยงถึงและจําเปนตอการชี้ให เห็นถึงลักษณะท่ีแตกตางกันของ
พฤติกรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
คําอธิบาย : 
คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพนั้น รวมถึง ความมุงมั่นตอ
สมรรถนะทางวิชาการ  พฤติกรรมตามหลักจรรยาบรรณ (อาทิเชนความ
เปนอิสระ ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความซื่อสัตย) มารยาท
ทางวิชาชีพ (ความตระหนักในหนาที่  การตรงตอเวลา  ความนอบนอม  
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ความนาเคารพ  การมีความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได) ความมุงมั่นสูความ
เปนเลิศ (เชน ความมุงมั่นตอการพัฒนาและการศึกษาตลอดชีวิตอยาง
ตอเนื่อง และความรับผิดชอบตอสังคม (เชน การตระหนักและเอาใจใสตอ
ประโยชนของสังคม) 

คุณสมบัติ 
(Qualification)  

คุณสมบัติ หมายถึง ในชวงเวลาหน่ึง บุคคลไดรับการพิจารณาวาไดสนอง
และยังจะดํารงไวตอขอกําหนดเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
คําอธิบาย : 
คุณสมบัติน้ันเปนการยอมรับอยางเปนทางการวาบุคคลนั้นไดบรรลุ
เปาหมายในการไดรับการแตงต้ัง หรือไดรับการยอมรับเพื่อที่จะเปนสวน
หนึ่งของวิชาชีพ ซ่ึงเปนการบงชี้วาบุคคลผูน้ันเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
คุณสมบัติมีความหมายวาบุคคลนั้นไดผานการประเมินวามีสมรรถนะในแง
ของการสนองขอกําหนดที่ไดรับระบุไวเพื่อใหไดสถานภาพเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ขณะที่คําวา “คุณสมบัติ” สามารถนําไปใชกับชวงระยะเวลา
ตางๆของการพัฒนาและการเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพ การนําคําน้ีมาใชใน
เอกสารที่ออกโดยคณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 
(นอกจากจะระบุไวเปนอยางอ่ืน) เก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานในการไดรับ
การยอมรับวาเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของ 
(Relevant experience)  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการนํา
ความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ  คานิยม ทักษะ และทัศนคติทาง
วิชาชีพไปใช 

 
ความเชี่ยวชาญ 
(Specialization) 

การยอมรับอยางเปนทางการโดยองคกรสมาชิกวากลุมสมาชิกขององคกร  
มีสมรรถนะพิเศษในดานหนึ่งหรือหลายดานของกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
หนาที่งานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
นักศึกษา (Student) บุคคลที่กําลังศึกษาอยูในกระบวนการศึกษา รวมถึงผูรับการฝกหัด 

คําอธิบาย : 
ภายใตสภาพแวดลอมของการศึกษาทางวิชาชีพ นักศึกษาคือบุคคลที่กําลัง
ศึกษาอยูในกระบวนการหรือโปรแกรมการศึกษาที่จําเปนตอการศึกษาของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปนการศึกษาแบบท่ัวไปหรือการศึกษาทาง
วิชาชีพ  
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ผูชํานาญการทางบัญชี 
(Technical accounting 
staff) 

พนักงานที่มีสวนรวมในการทํางานดานวิชาการทางบัญชี  ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับ
การชี้แนะหรือสนับสนุนจากผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
คําอธิบาย : 
“ผูชํานาญการทางบัญชี” หมายถึงพนักงานที่โดยปกติแลวเปนที่รูจักกันใน
นาม “ผูชํานาญดานวิชาการทางบัญชี” และรวมไปถึงพนักงานที่มีสวนรวม
ในหนาที่งานในการใหความสนับสนุนดานวิชาการในหลายๆ สาขาทางการ
บัญชี คําน้ีมิไดหมายถึงผูรับการฝกหัดที่อยูในกระบวนการเพื่อจะไดเปน  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
ผูรับการฝกงาน 
(Trainee) 

บุคคลที่กําลังรับประสบการณทํางานเพื่อใหไดคุณสมบัติกอนเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี โดยรวมถึงการฝกงานในสถานที่ทํางาน 
คําอธิบาย : 
ผูรับการฝกงาน คือ บุคคลท่ีกําลังรับประสบการณการทํางานจริงหรือรวม
โปรแกรมฝกงาน ณ สถานที่ทํางาน เพื่อเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
การฝกงาน (Training) กิจกรรมดานการศึกษาเพื่อใหไดคุณสมบัติกอนและหลังเปนผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีภายใตสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน ซ่ึงมุงหมายที่จะทําให
นักศึกษา หรือ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ไดมีสมรรถนะถึงระดับที่ตกลงไว 
คําอธิบาย : 
การฝกงาน หมายถึง การศึกษา ณ สถานท่ีทํางานและประสบการณทํางาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เ ก่ียวกับหนาที่งานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
การฝกงานอาจกระทําไดในระหวางการทํางานอยู (การฝกงานระหวางการ
ทํางาน หรือกระทําทางออมโดยการใหคําแนะนําหรือการจําลองเหตุการณ
ทํางานจริง (การฝกงานนอกเวลาทําการ) การฝกงานจะกระทําภายใต
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน โดยเกี่ยวของกับหนาที่งานหรือภาระงาน
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การฝกงานรวมไปถึงกิจกรรมที่สรางขึ้นมาอยาง
เจาะจงเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลที่จะสนองตอบขอกําหนดดาน
ประสบการณการทํางานจริงเพื่อไดรับคํารับรองเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 


