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วัตถุประสงคและขอบเขต
1

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหองคกรสมาชิก :
(ก) สงเสริมความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิตของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) อํานวยความสะดวกในการเขาถึงโอกาสและทรัพยากรในการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องใหกับสมาชิกขององคกรสมาชิกตนเอง
(ค) ตั้ ง เกณฑ ม าตรฐานสํ า หรั บ สมาชิ ก ขององค ก รสมาชิ ก ในการพั ฒ นาและรั ก ษา
สมรรถนะทางวิชาชีพที่จําเปนตอการปกปองรักษาไวซึ่งประโยชนสาธารณะ และ
(ง) ติดตามผลและบังคับใชใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและรักษาไวซึ่งสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

2

มาตรฐานฉบับนี้มีพื้นฐานอยูบนหลักการที่วาผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละบุคคลมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ การพั ฒ นาและดํ า รงสมรรถนะทางวิ ช าชี พ ที่ จํ า เป น เพื่ อ ให บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพสูงตอลูกคา ผูวาจาง และผูมีสวนไดเสียอื่น

บทนํา
3

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหองคกรสมาชิกนําขอกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องไปปฏิบัติในฐานะที่เปนสวนประกอบโดยภาพรวมที่มีผลตอการเปนสมาชิกอยาง
ตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ขอกําหนดดังกลาวเสริมสรางวัตถุประสงคของวิชาชีพใน
การใหบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตองการของสาธารณชน (รวมถึงลูกคาและผู
วาจาง)

4

มาตรฐานฉบับนี้แนะนําแนวความคิดหลักของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องในลักษณะ
ที่เปนกิจกรรมและผลลัพธของการเรียนรูที่เกี่ยวของกัน พิสูจนได และวัดผลได

5

มาตรฐานฉบั บ นี้ ใ ช ข อ มู ล จากแนวปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษาระหว า งประเทศ ฉบั บที่ 2 เรื่ อ ง
การศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ ง (International Education Guideline 2, Continuing
Professional Education) (พิ ม พ เ ผยแพร ค รั้ ง แรกเมื่ อ เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2525
และไดรับการปรับปรุงเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541)

1

6

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องมีความเกี่ยวเนื่องถึงการเรียนรูเพื่อพัฒนาและดํารงไวซึ่ง
ขีดความสามารถเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่แสดงสมรรถนะที่อยูภายใตสภาพแวดลอม
ทางวิชาชีพ (อางอิงแมบทการศึกษาระหวางประเทศ พิมพเผยแพรเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2546)
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ภารกิ จ ของสหพั น ธ นั ก บั ญ ชี น านาชาติ (IFAC) คื อ การให บ ริ ก ารเพื่ อ ทํ า ให วิ ช าชี พ บั ญ ชี
ตอบสนองประโยชนสาธารณะ เพิ่มความแข็งแกรงของวิชาชีพบัญชีทั่วโลก และสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศที่เขมแข็งดวยการสรางและสนับสนุนการยึดมั่นในมาตรฐาน
ทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงพรอมทั้ง เสริมสรางความประสานสอดคลองกันของมาตรฐานทาง
วิชาชีพเหลานั้นในระหวางประเทศและออกความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับประโยชนของ
สาธารณะที่ตรงกับทักษะความรูของวิชาชีพ ความคิดหลักจากประมวลจรรยาบรรณสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ระบุวา
“ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีหนาที่อยางตอเนื่องที่จะตองรักษาความรูและทักษะทางวิชาชีพใน
ระดับที่กําหนดไวเพื่อทําใหมั่นใจไดวาลูกคาหรือผูวาจางจะไดรับประโยชนจากบริการทาง
วิชาชีพที่มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาประสบการณ ตัวบทกฎหมาย และวิธีการที่ใชในปจจุบัน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละคนควรปฏิบัติตนอยางชาญฉลาดและเปนไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและทางวิชาชีพในทุกๆความสัมพันธของทั้งทางวิชาชีพและธุรกิจ”
มาตรฐานฉบับนี้ระบุเรื่องที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะบรรลุหนาที่ในการมีสมรรถนะอยาง
ตอเนื่องไดอยางไร
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ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพไมวา
จะในแงของการปฏิบัติงานที่มีผลตอสาธารณชน ในอุตสาหกรรม การคา การศึกษา และภาค
สาธารณชน ที่ยังคงขยายขอบเขตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
เผชิญกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นวาตนเองตองมีความรูและทักษะที่เพิ่มขึ้น ตัวผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีและสมาคมวิชาชีพทั้งหลายยังเผชิญกับการจับตามองอยางใกลชิดแบบที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอนเกี่ยวกับคุณภาพของการควบคุมภายใน บรรษัทภิบาล รายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีไดอยางเปนอิสระ แรงกดดันเหลานี้เกิดกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งใน
ภาครั ฐ และภาคสาธารณชน นอกจากนี้ ความต องการความไดเ ปรี ยบในการแข งขั น ใน
เศรษฐกิจระดับโลกทําใหมีการเพงความสนใจที่เขมขนขึ้นในหนาที่และความรับ ผิดชอบของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในองคกรทุกประเภท ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูในทุกภาคการ
ทํางานจึงมีหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการ การพัฒนาอยางตอเนื่องของสมรรถนะทางวิชาชีพ
และการเรียนรูตลอดชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปนหากผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองการจะตอบสนอง
ความคาดหวังดังกลาว
2

9

วิชาชีพบัญชีมีความรับผิดชอบในการทําใหมั่นใจไดวาผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะพัฒนาและ
ดํารงสมรรถนะใหเปนไปตามความตองการจากบทบาททางวิชาชีพและจากผูใชบริการของตน
ตอไป องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติไดรับการสนับสนุนใหสงเสริมสมาชิกของ
ตนเอง ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน ใหทราบถึงประโยชนของการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องที่เนนถึงความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่องและความมุงมั่นตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต

10

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเพียงอยางเดียวมิไดใหหลักประกันวาสมาชิกทั้งหมดจะ
ใหบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงตลอดเวลา การที่จะดําเนินการลักษณะดังกลาวไดนั้นตอง
มีมากกวาการดํารงสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยที่ตองรวมไปถึงการนําความรูไปใชกับการใช
ดุลยพินิจทางวิชาชีพและทัศนคติที่ถูกตอง นอกจากนี้ ทุกคนที่เขารวมโปรแกรมการพัฒนา
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่องไมสามารถจะไดรับการประกันไดวาจะไดรับประโยชนเต็มที่จาก
โปรแกรมดังกลาว เนื่องจากความแตกตางในเรื่องของระดับความตั้งใจและขีดความสามารถ
ที่จะเรียนรู อยางไรก็ตาม เปนที่แนนอนวาสมาชิกที่มิไดติดตามความรูทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และความรูทั่วไปที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานของตนยอมไมสามารถใหบริการทางวิชาชีพได
อยางมีสมรรถนะ ดังนั้น ขอกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนั้นก็ยังมี
ความสําคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชนแมวาจะมีขอจํากัดที่แฝงอยูในโปรแกรม
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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วิชาชีพบัญชีดําเนินงานในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอทําใหจําเปนที่องคกรสมาชิก
จะตองทบทวนนโยบายการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง และทบทวนการนําขอกําหนดที่
เกี่ยวของไปปฏิบัติอยูเสมอ
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องคกรสมาชิกจําเปนตองพิจารณาวิธีที่หลากหลายในการใหความเชื่อมั่นดานคุณภาพเมื่อ
กํ า ลั ง คํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบขององค ก รสมาชิ ก ในการปกป อ งประโยชน ส าธารณะ
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเปนเพียงวิธีหนึ่งเทานั้น วิธีอื่นซึ่งรวมถึงการสอบทานการ
ใหความเชื่อมั่นดานคุณภาพของงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี และการสืบสวนและระบบ
ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการประพฤติที่ผิด ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดการเปนองคสมาชิกของ
สหพั น ธ นั ก บั ญ ชี น านาชาติ เรื่ อ งที่ 1 และเรื่ อ งที่ 6 ตามลํ า ดั บ (IFAC’s Statements of
Membership Obligations (SMOs) 1 and 6)
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วันถือปฏิบัติ
13

ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ .2548 เปนตนไป

การสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต
14

องคกรสมาชิกควรสงเสริมเรื่องความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่องและ
ความมุงมั่นตอการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน
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ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีหนาที่ตองพัฒนาและดํารงสมรรถนะที่เกี่ยวของกับลักษณะ
หนาที่ของงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ หนาที่นี้เกิดขึ้นกับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ทุกคนไมวาจะทํางานในดานการบัญชีในรูปแบบดั้งเดิมหรือทํางานในรูปแบบอื่น
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กระบวนการการเรียนรูตลอดชีวิตเกิดขึ้นตั้งแตชวงเริ่มตนชีวิตการทํางานทางวิชาชีพและ
ตอเนื่องไปดวยโปรแกรมการศึกษาเพื่อเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี และเปนไปอยางตอเนื่อง
ตลอดการประกอบอาชีพของผูประกอบวิชาชีพแตละบุคคล การพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องเปนสวนขยายของกระบวนการศึกษาที่จะทําใหไดเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี ความรู
ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ที่มี ณ เวลาที่ไดเปนผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี จะไดรับการพัฒนาตอไปพรอมทั้งรับการขัดเกลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมและความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพของแตละคน

สิทธิในการเขาถึงการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
17

องคกรสมาชิกควรอํานวยความสะดวกสมาชิกขององคกรสมาชิกใหไดรับสิทธิ์ที่จะเขาถึง
และใชทรัพยากรของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีบรรลุความรับผิดชอบในการเรียนรูตลอดชีวิต

18

องคกรสมาชิกอาจจัดเตรียมโปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยตรงไปใหกับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงโปรแกรมอื่นที่จัดโดยองคกร
อื่น ซึ่งรวมไปถึงวิธีเรียนรูทุกแบบเขาไวดวยกัน

4

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องที่บงั คับสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี
19

องคกรสมาชิกควรกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนไดพัฒนาและดํารงสมรรถนะ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีแตละคนตองรับผิดชอบพัฒนาและรักษาสมรรถนะของตน

20

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนั้นสามารถปรับใชไดกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ไม
วาจะปฏิบัติงานในภาคธุรกิจหรือขนาดของธุรกิจที่แตกตางกัน เนื่องจาก
(ก) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีภาระหนาที่ทางจรรยาบรรณที่จะตองมีความเอาใจ
ใสเยี่ยงผูป ระกอบวิชาชีพตอลูกคา ผูวาจาง และผูมีสวนไดเ สีย และจําเปนตอ ง
แสดงความสามารถในการสนองความรับผิดชอบนี้ดวยวิธีการที่เหมาะสม
(ข) ผูประกอบวิชาชีพ บัญ ชีใ นทุกภาคธุ รกิ จมีบทบาทสําคัญในการมีสวนร วมในการ
รายงานทางการเงิน ความรับผิดชอบตอสังคม และการดํารงไวซึ่งความเชื่อมั่นของ
สังคมตอวิชาชีพ
(ค) สาธารณชนมีแนวโนมที่จะพึ่งพาการดํารงอยูของวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีทุกคนยึดถือไวซึ่งตําแหนงทางวิชาชีพของตน ดังนั้น การขาดสมรรถนะ
หรือความประพฤติ ที่ ผิดจรรยาบรรณย อมจะมี ผลกระทบในทํา นองเดียวกั นต อ
ชื่อเสียงและการดํารงอยูของวิชาชีพ ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจหรือ
ตําแหนงหนาที่งานใดของธุรกิจ
(ง) ทุกสวนของการทํางานนั้นไดรับผลจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ความจําเปนในการปรับแผนกลยุทธหรือแผนธุรกิจมีผลทําใหองคกรตองพึ่งพา
สมรรถนะทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
(จ) ผูวาจางที่ไดจางผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหทํางานในสวนงานตางๆ จําเปนตองพึ่งพา
อยางนอยที่สุดก็ในระดับหนึ่ง ตําแหนงทางวิชาชีพจึงเปนขอพิสูจนของสมรรถนะ

21

ในการจัดใหมีขอกําหนดการพัฒนาทางวิช าชีพอยางตอเนื่อง องคกรสมาชิกจําเปนตอง
พิจารณาวาสิ่งใดมีความเกี่ยวของและเหมาะสมกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่อยูในสภาวะ
แวดลอมที่ตางกัน เชน การวางเวนการทํางานและการเกษียณจากงาน

5

ความเกี่ยวของกัน
22

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนั้นมีผลตอสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้น
กิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหเปนที่ยอมรับนั้น จึงไดรับการคาดหวังให
สามารถพัฒนาความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวของกับงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่เปนอยูในปจจุบันและใน
อนาคต

23

องคกรสมาชิกบางองคกรอาจเลือกที่จะตั้งขอกําหนดหรือขอแนะนําอื่นวากิจกรรมการพัฒนา
ทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ งชนิ ด ใดจะได รั บ การพิ จ ารณาว า มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ วิ ช าชี พ
องคกรสมาชิกอื่นอาจเลือกที่จะพึ่งพาวิจารณญาณทางวิชาชีพของสมาชิกแตละบุคคลในการ
ตัดสินใจวากิจกรรมการพั ฒนาทางวิช าชีพ อยางต อเนื่อ งใดมี ความเกี่ ยวของบาง องค กร
สมาชิ ก อื่น อาจเลือ กที่ จะตั้ งข อ กํ าหนดเพียงบางด านและใหค วามยืดหยุน แก สมาชิ กของ
องคกรในการเลือกกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของในดานอื่น

24

องคกรสมาชิกอาจกําหนดการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องอยางเจาะจงหรือเพิ่มเติ ม
สําหรับสมาชิกที่ปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือในดานที่มีความเสี่ยงสูงตอสังคม

25

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรไดรับการสงเสริมใหปรึกษากับผูวาจาง ผูรวมงาน องคกรสมาชิก
และผูอื่น เพื่อ ชวยระบุ ชองวางในสมรรถนะหรือการเรียนรู แลวจึ งกําหนดโอกาสในการ
เรียนรูเพื่อลดชองวางดังกลาว

การวัดผล
26

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองไดรับการวัดผลจากกิจกรรมการเรียนรูหรือผลลัพธ เพื่อ
เปนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องขององคกรสมาชิก

27

กิจกรรมการเรียนรูสามารถวัดไดทั้งในแงของความพยายามหรือแงของเวลาที่ใชหรือโดย
วิธีการวัดผลอยางเปนรูปธรรมซึ่งวัดสมรรถนะที่ไดรับหรือไดพัฒนา

6

ความสามารถพิสูจนได
28

มาตรฐานฉบับนี้มีพื้นฐานแนวคิดวากิจกรรมการเรียนรูบางสวนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีได
เขารวมนั้นสามารถพิสูจนได ซึ่งหมายความวา การเรียนรูตองไดรับการพิสูจนอยางถูกตอง
จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได กิจกรรมการเรียนรูบางอยางนั้นสามารถวัดผลไดแตไมสามารถ
พิสูจนได

29

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาสถิติและเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทางวิช าชี พอย างต อเนื่อ ง เพื่ อ เป นการแสดงข อ พิ สูจนที่ เ พี ยงพอว าได ปฏิ บัติ ตาม
ขอกําหนดขององคกรสมาชิก

วิธีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
30

จุดประสงคของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง คือ เพื่อชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในการใหบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อประโยชนสาธารณะ การ
วัดผลของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องสามารถกระทําไดดวยวิธีที่แตกตางกัน 3 วิธี
คือ
(ก) วิธีวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรู (Input-based approaches)
ดวยการ
กําหนดปริมาณกิจกรรมการเรียนรูที่พิจารณาแลววาเหมาะสมในการพัฒนาและ
ดํารงสมรรถนะทางวิชาชีพ
(ข) วิธีวัดผลตามผลลัพธ (Output-based approaches) ดวยการกําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพ บัญชีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและดํารงสมรรถนะทางวิชาชีพ ดวยการ
แสดงผลลัพธที่ไดจากการเรียนรู
(ค) วิธีวัดผลแบบผสม (Combination approaches) ดวยการรวมวิธีการวัดผลตาม
กิจกรรมที่จะตองเรียนรูและวิธีวัดผลตามผลลัพธเขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการกําหนดปริมาณกิจกรรมการเรียนรูที่จําเปนและวัดผลลัพธ
ที่ไดรับจากการเรียนรู

31

ระบบวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรูเปนตัวแทนของระบบดั้งเดิมในการวัดพัฒนาและ
ดํารงสมรรถนะเนื่องจากความง ายในการวั ดผลและการพิ สูจน วิ ธี วัดผลตามกิ จกรรมที่
จะตองเรียนรูนั้นมีขอจํากัดบางอยาง เชน บางครั้งวิธีนี้ไมอาจวัดผลลัพธจากการเรียนรูหรือ
สมรรถนะที่รับการพัฒนาได ดังนั้น ผูประกอบวิชาชี พบัญชีบางคนอาจไมไดเข ารวมการ

7

สัมมนาหรือรวมในหลักสูตรตางๆ แตก็ยังสนองขอกําหนดในการวัดผลและพิสูจนไดของ
วิธีการวัดผลตามกิจกรรมได วิธีนี้จึงเปนวิธีที่ยึด “รูปแบบมีความสําคัญมากกวาเนื้อหา
สาระ” ซึ่ ง สามารถบั่ น ทอนจุ ด ประสงค ที่ แ ท จ ริ ง ของการพั ฒ นาสมรรถนะอย า งต อ เนื่ อ ง
องคกรสมาชิกอาจเอาชนะขอจํากัดนี้ไดดวยการสื่อสารจุดประสงคที่สําคัญที่เปนพื้นฐานของ
การพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่องและความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต
32

วิธีการวัดผลตามผลลัพธมุงเนนวัดผลการพัฒนาและดํารงสมรรถนะที่ไดรับผานการเรียนรู
มากกวาที่จะไปวัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดกระทําไป

33

ระบบการวัดผลและการพิสูจนจะแตกตางกันไปตาม วิธีวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรู
วิธีวัดผลตามผลลัพธ และวิธีวัดผลแบบผสม

วิธวี ัดผลตามกิจกรรมทีจ่ ะตองเรียนรู
34

องคกรสมาชิกที่ปฏิบัติงานภายใตวิธีวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรูควรกําหนดใหผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีเขาเงื่อนไขทั้งสามประการ คือ
(ก) มีกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวของทางวิชาชีพอยางนอย 120 ชั่วโมงกิจกรรม
หรือหนวยการเรียนรูที่เทียบเทา ภายในระยะสามปติดตอกัน โดยที่ 60 ชั่วโมง
กิจกรรมหรือหนวยการเรียนรูที่เทียบเทาควรพิสูจนได
(ข) มี ชั่ ว โมงกิ จ กรรมอย า งน อ ย 20 ชั่ ว โมงกิ จ กรรมหรื อ หน ว ยการเรี ย นรู ที่
เทียบเทาในแตละป และ
(ค) ติ ด ตามผลหรื อ วั ด ผลกิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดที่กลาวมาใน (ก) และ (ข)

35

มาตรฐานฉบับนี้วัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องตามชั่วโมงกิจกรรมหรือ
หนวยการเรียนรูเทียบเทา องคกรสมาชิกอาจเลือกใชหนวยการวัดผลอื่นซึ่งเปนที่เขาใจกันใน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี (เชน แตมสะสมหรือหนวยการเรียนรู) ทั้งนี้ อาจจะใชหนวยวัดผล
อื่นเปนตัวแทนของหนึ่งชั่วโมงเวลาเรียนรูหรือหนวยอื่นที่เทียบเทากัน

36

กิจกรรมการเรียนรูบางอยางอาจวัดไดแตไมอาจพิสูจนได กิจกรรมเหลานี้ยังคงสงเสริมการ
พัฒนาและดํารงสมรรถนะแตไมไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของ 60 ชั่วโมงกิจกรรม
ของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องที่พิสูจนไดในระยะเวลาสามปติดตอกัน
8

วิธีการวัดผลตามผลลัพธ
37

องคกรสมาชิกที่นําวิธีการวัดผลตามผลลัพธไปปฏิบัติควรกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไดแสดงการดํารงและการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวของดวยการแสดงขอพิสูจนเปน
ระยะๆ ขอพิสูจนควรจะมีลักษณะทั้งสองประการดังนี้
(ก) ไดรับการพิสูจนแลวอยางถูกตองโดยแหลงที่มาซึ่งเชื่อถือได และ
(ข) วัดผลไดโดยการใชวิธีวัดสมรรถนะที่เปนเหตุเปนผล

38

องคกรสมาชิกจําเปนตองกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงขอพิสูจนวาไดรับหรือได
พัฒนาสมรรถนะของตน1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรับผิดชอบในการแสดงขอพิสูจนแก
องคกรสมาชิกเมื่อมีการรองขอและเพื่อใหมั่นใจไดวาขอพิสูจนนั้นมีความเพียงพอแกการ
พิสูจนและเชื่อถือได

39

การพิ สู จ น ส มรรถนะด ว ยระบบการวั ด ผลตามผลลั พ ธ เ ป น การวั ด ผลที่ เ ป น รู ป ธรรมว า
สมรรถนะไดรับการพัฒนาหรือรักษาไวแลว การพิสูจนตองไดมาจากแหลงที่มาซึ่งเชื่อถือได
และอยูในฐานะที่จะรับรองไดวาสมรรถนะนั้นไดพัฒนาหรือดํารงไวดวยวิธีการหรือเทคนิคที่
ถูกตอง การวัดผลควรระบุผลลัพธหรือสมรรถนะที่ไดรับอยางชัดเจนซึ่งอาจเปนผลลัพธของ
กิจกรรมการเรียนรูหรือโปรแกรมการพัฒนาเพิ่มเติมที่ประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ การพัฒนาจากการปฏิบัติงาน (จากสภาพแวดลอมที่ปฏิบัติงาน) หรือจากวิธีการอื่น
(เชน การทดสอบทางวิชาชีพอีกครั้ง)

40

การพิสูจนอาจมีได หลายรู ปแบบ ตัวอยางของการพิสูจน สามารถดูได จากภาคผนวกของ
มาตรฐานฉบับนี้

วิธีการวัดผลแบบผสม
41

องคกรสมาชิกที่นําทั้งวิธีการวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรูและวิธีการวัดผลตาม
ผลลั พ ธ ม าใช ควรปฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ ข องทั้ ง สองระบบตามที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานฉบับนี้เทาที่สามารถนําไปปรับใชได

1

อางถึงเอกสารการศึกษาระหวางประเทศ เรื่องที่ 2 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education
Paper 2 Toward Competent Professional Accountants) พิมพเผยแพรเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ซึ่ง
กลาวถึงแบบจําลองที่ใชอางอิงถึงสมรรถนะ
9

42

การใช วิ ธี ก ารวั ด ผลแบบผสมสํ า หรั บ การพั ฒนาทางวิ ช าชี พ อย างตอ เนื่ อ งนั้ น มี ทางเลื อ ก
มากมาย เชน องคกรสมาชิกอาจเลือกที่จะ
(ก) นําวิธีวัดผลตามกิจกรรมที่จะตองเรียนรูไปปฏิบัติสําหรับบางสวนของการปฏิบัติงาน
หรือบางกลุมสมาชิก และนําวิธีวัดผลตามผลลัพธไปใชกับกลุมอื่น
(ข) ใชแนวคิดของทั้งสองระบบที่หนวยการเรียนตามวิธีวัดผลตามกิจกรรมที่จะตอง
เรียนรูเสริมสรางใหเ กิดผลลัพ ธที่เ ปนสมรรถนะ ซึ่งจะวั ดสวนที่เ ปนความรูดวย
ระบบที่เนนการวัดผลตามผลลัพธ
(ค) อนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่อาจไมบรรลุหนวยการเรียนรูตามวิธีปจจัยนําเขา
สามารถพิสูจนวาสมรรถนะไดรับการพัฒนาและดํารงไวได
(ง) ระบุจํานวนที่แนนอนของหนวยการเรียนรูเพื่อเปนตัววัดความพยายามที่จําเปนใน
การสรางสมรรถนะและติดตามสังเกตหนวยการเรียนรูดังกลาวรวมกับการพิสูจน
สมรรถนะที่ไดรับโดยเปนผลของกิจกรรมการเรียนรู หรือ
(จ) เริ่มที่จะนําเอาวิธีวัดผลแบบผสมมาใชกอนที่จะมุงไปใชระบบการวัดผลตามผลลัพธ
อยางกวางขวางทั้งหมด

การติดตามผลและการบังคับใช
43

องคกรสมาชิกควรจัดใหมีกระบวนการที่เปนระบบเพื่อติดตามวาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ไดทําตามขอกําหนดของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรมีบทลงโทษ
ที่เหมาะสมเมื่อมีการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว รวมถึงบทลงโทษที่เหมาะสมเมื่อ
ไมแจงพฤติกรรมการไมปฏิบัติตามขอกําหนด หรือ การที่ไมสามารถพัฒนาหรือดํารง
สมรรถนะ

44

ในการออกแบบวิธีติดตามผล องคกรสมาชิกอาจพิจารณาวาสมาชิกของตนรายใดมีความ
รับผิดชอบตอสาธารณชนมากที่สุด หรือทําใหเกิดความเสี่ยงตอสาธารณชน แลวจึงกําหนดให
มีผูที่ปฏิบัติงานในหนาที่ที่มีความเสี่ยงมากกวานั้นตองไดรับการติดตามผลอยางเครงครัด
มากกวาปกติ

45

กระบวนการติ ดตามผลสามารถกําหนดให ผูป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ป ฏิ บัติ ตามข อ กํ าหนด
ตอไปนี้เปนระยะๆ
(ก) ยื่นแบบยืนยันตนเองวาไดทําหนาที่โดยยึดจรรยาบรรณเพื่อใหดํารงไวซึ่งความรูและ
ทักษะที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ
10

(ข) ยื่นแบบยืนยันตนเองวาไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดขององคกรในเรื่องการ
พัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง และ/หรือ
(ค) แสดงหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูหรือขอพิสูจนเรื่องสมรรถนะที่ไดรับการ
พัฒนาและดํารงรักษาไว
46

วงจรการรายงานที่มากกวา 5 ป มีความเปนไปไดสูงที่จะไมตอบสนองวั ตถุประสงคของ
มาตรฐานฉบับนี้

47

กระบวนการติดตามผลอาจเกี่ยวของกับ
(ก) การตรวจสอบโดยสุมตัวอยางจากผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อตรวจการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(ข) การรวมการสอบทานและวัดผลแผนการเรียนรูหรือเอกสารการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องที่ใชกันในทางปฏิบัติเขาไวในโปรแกรมสืบสวน และ/หรือ
(ค) การกําหนดใหผูวาจางรวบรวมโปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องและมี
ระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพรวมไวในโปรแกรมการใหความเชื่อมั่นดาน
คุณภาพ และติดตามกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องที่เปนสวนหนึ่ง
ของระบบบันทึกเวลาทํางาน

48

องคกรสมาชิกจําเปนตองกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีจัดเก็บหลักฐานไวเปนระยะเวลาที่
เพียงพอในการที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการรายงานขอพิสูจนการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องตามที่ไดกลาวไวกอนหนานี้

49

การพิสูจนไดนั้นมีความจําเปนตองอยูในรูปแบบของเอกสารที่สามารถนํามาแสดงไดอยาง
สะดวกตอองคกรสมาชิกเพื่อวัตถุประสงคในการสอบทาน ภาคผนวกของมาตรฐานฉบับนี้ได
แสดงตัวอยางเอกสารไวแลว

50

ระบบของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องทีเปนเรื่องที่มีการบังคับไวนั้นจะทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสาธารณะประโยชนไดก็ตอเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวสามารถทําตามขอกําหนดไดทันเวลา หรือผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามอยางจงใจนั้นไดรับการลงโทษอยางเหมาะสม องคกร
สมาชิกไดรับการสนับสนุนให กําหนดบทลงโทษที่จะไดรับหลังจากไดพิจารณาสภาพทาง
กฎหมายและกรณีแวดลอมในประเทศของตนแลว องคกรสมาชิกบางองคกรอาจมีอํานาจโดย

11

กฎหมายที่จะเพิกถอนผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไมปฏิบัติ หรือไมใหสิทธิในการปฏิบัติงาน
การประกาศชื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่จงใจไมปฏิบัติตามขอกําหนดเปนหนึ่งในทางเลือกที่
จะพิจารณาดําเนินการไดในกระบวนการนี้ วิธีการเหลานี้สามารถปองกันการที่ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีไมปฏิบัติตามขอกําหนดและแสดงใหสาธารณชนไดประจักษถึงความมุงมั่นมั่น
ของวิชาชีพในการรักษาสมรรถนะของสมาชิก
51

ขั้นตอนเบื้องตนที่ใชระบุการไมปฏิบัติตามขอกําหนดจะเนนไปที่การทําใหผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติตามไดภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ความใสใจระมัดระวังในการทําใหการ
ลงโทษที่โดยเนื้อหาแลวอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีเลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องนั้นไดสมดุลกับการลงโทษอยางรุนแรง
มากเกินไป

52

การเพิกถอนหรือการริบสิทธิการปฏิบัติหนาที่นั้นอาจถูกจํากัดไวเฉพาะสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่แสดงอยางชัดแจงวามีความเปนไปได สูงที่จะมองขามความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยสังเกตจากการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง หรือจากการตอบสนองกับการไตสวน

53

การลงโทษควรถือปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ดี การจงใจไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ใหผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีดํารงและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของตนเอง เปนการละเมิดหนาที่
ทางวิชาชีพที่สําคัญที่เปนเหตุควรแกการลงโทษ

54

องคกรสมาชิกจําเปนตองทําใหมั่นใจไดวากระบวนการติดตามผลและบังคับใชขอกําหนด
ไดรับทรัพยากรอยางเพียงพอในการดําเนินการเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ องคกรสมาชิกอาจ
พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เปนอาสาสมัครที่จะกํากับดูแลขอกําหนดการ
พัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องและชวยกระบวนการติดตามผลและบังคับใชขอกําหนด

55

เพื่อประโยชนสาธารณะ องคกรสมาชิกไดรับการสนับสนุนใหรายงานตอสาธารณะถึงระดับ
ของการปฏิบัติของสมาชิกขององคกรใหเปนไปตามตามขอกําหนดของการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องซึ่งไดระบุไวในมาตรฐานฉบับนี้

12

ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้เปนเพียงการแสดงตัวอยางประกอบเทานั้นและมิไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้
วัตถุประสงคของภาคผนวกเปนเพียงการยกตัวอยางการนํามาตรฐานฉบับนี้ไปปฏิบัติ เพื่อชวยในการ
ทําใหความชัดเจนในเรื่องวิธีการตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานฉบับนี้แสดงตัวอยางของกิจกรรมการเรียนรูชนิดตางๆ และวิธีการที่การเรียนรูนั้นจะไดรับ
การพิสูจนโดยวิธีวัดผลการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องตามปจจัยนําเขาและตามผลลัพธ
ตัวอยางของเครื่องมือวางแผน
เครื่องมือที่จะกลาวถึงนี้อาจชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการระบุความจําเปนในการเรียนรูและการ
พัฒนา และวางแผนวิธีที่จะระบุความจําเปนนั้น
ตัวอยางเครื่องมือ เชน แผนแสดงและประเมินสมรรถนะและแผนการเรียนรู อาจเปนประโยชนตอ
องคกรสมาชิกและผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการระบุความจําเปนของการเรียนรูและโอกาสเรียนรูที่
เกี่ยวของ
แผนแสดงและประเมินสมรรถนะอาจชวยในการระบุความจําเปนของการพัฒนา แผนการเรียนรูชวย
ระบุโอกาสในการเรียนรูที่จะตอบสนองความจําเปนเหลานั้น เครื่องมือพวกนี้จําเปนตองไดรับการ
ทบทวนและปรับเปลี่ยนเปนระยะ เมื่อสมรรถนะที่จําเปน ไดเปลี่ยนแปลงไป
แผนแสดงและประเมินสมรรถนะ (Competency map)
แผนแสดงและประเมินสมรรถนะสามารถชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการระบุความจําเปนของการ
ฝกอบรมและพัฒนา กอนที่จะระบุกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของ แผนแสดงและประเมินสมรรถนะจะ
แสดงรายการสมรรถนะหลัก สําหรั บหนาที่งานหรื อส วนของธุ รกิจต างๆ ของวิ ชาชีพ ตามระดับที่
ตางกันไป (เชน ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง) แผนแสดงและประเมินสมรรถนะสามารถชวยผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการวัดระดับสมรรถนะที่เปนอยูในปจจุบันของตนและระบุถึงเปาหมายของ
การพัฒนา แผนแสดงและประเมินสมรรถนะนั้นสรางขึ้นโดยบางองคกรสมาชิกของสหพันธนักบัญชี
นานาชาติ และโดยผูวาจาง เพื่อชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการวางแผนและพัฒนาอาชีพของตน
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แผนการเรียนรู
แผนการเรียนรูชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการระบุความจําเปนของการฝกอบรมและพัฒนา และวิธี
ที่จะสนองตอบความจําเปนดังกลาว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดรับการสนับสนุนใหตรวจสอบทักษะ
และสมรรถนะที่มีอยูในปจจุบันของตน (แผนแสดงและประเมินสมรรถนะตามที่ไดอธิบายไปแลวนั้น
สามารถชวยในเรื่องนี้ได) เปรียบเทียบกับเปาหมาย เมื่อความจําเปนของการพัฒนาเหลานี้ไดรับการ
ระบุแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถจัดหากิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของเพื่อชวยพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่ จํ า เปน กิ จ กรรมการเรี ย นรู ม ากกว าหนึ่ ง กิ จ กรรมอาจจํ าเป น ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะและ
สมรรถนะที่จําเปนบางองคกรสมาชิกไดจัดทําเครื่องมือที่ชวยในการวัดสมรรถนะและชวยวางแผนวิธี
พัฒนาและดํารงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู เครื่องมือวัดผล และขอพิสูจน
รายชื่อที่จะกลาวถึงนี้ใหตัวอยางของกิจกรรมการเรียนรูที่ตางกัน วิธีวัดผลการเรียนรูที่เปนไปได และ
ขอพิสูจนประเภทตางๆสําหรับวิธีวัดผลตามปจจัยกิจกรรมที่จะตองเรียนรูและตามผลลัพธ สิ่งเหลานี้
สามารถทําไดผานวิธีการทางอิเลคทรอนิคสและการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต
ในการพิจารณาตัวอยางเหลานี้ องคกรสมาชิกถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามเจตนารมณของยอหนาที่ 36
38 และ 39 ของมาตรฐานฉบับนี้ ตัวอยางที่จะกลาวถึงนี้อาจประกอบขึ้นเปนการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่องจนถึงระดับที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีแตละบุคคลไดพัฒนาขีดความสามารถในระหวางทํา
กิจกรรม
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรู
1) การเขารวมหลักสูตร การประชุม การสัมมนาตางๆ
2) แบบการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง หรื อ การฝ ก ฝนระหว า งการทํ า งานที่ เ ป น ระบบ โดยใช
ซอฟทแวร ระบบ วิธีการ หรือเทคนิคใหม เพื่อการนําไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
3) การเขียนบทความทางวิชาชีพหรือทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
4) การมีสวนรวมและปฏิบัติงานในคณะกรรมการดานวิชาการ
5) การสอนในหลักสูตรการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ทางวิชาชีพ
6) การศึกษาอยางเปนทางการที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
7) การมีสวนรวมเปนผูบรรยายในการประชุม การประชุมสรุปประเด็น หรือการเขารวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม
8) การเขียนบทความ เอกสาร หนังสือ ทางวิชาการ
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9) การวิจัย รวมทั้งการอานบทความหรือวารสารทางวิชาชีพ สําหรับการนําไปใชในหนาที่
ทางวิชาชีพ
10) การทดสอบทางดานวิชาชีพอีกครั้ง หรือการสอบอยางเปนทางการ
กิจกรรมเพียงหนึ่งกิจกรรมที่กระทําซ้ําๆ เชน การสอนการบัญชีเบื้องตนแกผูฟงที่ตางกลุมกัน ไมควร
จะเปนกิจกรรมประเภทเดียวที่มาประกอบเปนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องทั้งหมด
ของสมาชิก
ตัวอยางของหนวยการวัดผล
ในการพิจารณาหนวยการวัดผลที่จะกลาวตอไปนี้ ควรสังเกตวามาตรฐานฉบับนี้ใชวิธีวัดผลตามปจจัย
กิจกรรมที่จะตองเรียนรูโดยใชหนวยชั่วโมง หนวยวัดผลอื่นควรเทียบเทาหนึ่งชั่วโมงการเรียนใน
หองเรียนหรือเทียบเทา (ดูยอหนาที่ 34 และ 35)
1) เวลาที่ใชไปในกิจกรรมหนึ่ง
2) หนวยที่กําหนดใหใชในแตกิจกรรมโดยผูจัดใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3) หนวยที่กําหนดขึ้นโดยองคกรสมาชิก
หลักฐานเพื่อการพิสูจนในวิธีการวัดผลตามปจจัยกิจกรรมที่จะตองเรียนรู
1) โครงรางของหลักสูตร อุปกรณประกอบการสอน
2) บันทึกการเขารวม แบบฟอรมการลงทะเบียน หรือการยืนยันการลงทะเบียนจากผูจัดงาน
3) การวัดผลอยางเปนอิสระวากิจกรรมการเรียนรูไดเกิดขึ้นจริง
4) การยืนยันจากผูสอน ผูฝกสอน หรือผูดูแล ของผูเขารวมกิจกรรม
5) การยืนยันจากผูวาจางในเรื่องการเขารวมโปรแกรมกิจกรรมภายในบริษัท
หลักฐานเพื่อการพิสูจนในวิธีการวัดผลตามผลลัพธ
1) การพิสูจนการเรียนรูที่ไดรับผานผลลัพธจากการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน
2) การวัดผลบทความหรือขอเขียนที่ไดรับการตีพิมพโดยผูวัดผล
3) การวัดผลลัพธจากการเรียนรูที่ไดรับ
4) การตีพิมพบทความหรือผลลัพธจากโครงการวิจัย
5) การทดสอบใหมอยางเปนระยะๆ
6) การรับรองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือประกาศนียบัตรอื่น
7) บันทึกการทํางานที่พิสูจนไดอยางนาเชื่อถือที่มีความเกี่ยวของกับแผนแสดงและประเมิน
สมรรถนะ
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8) แผนแสดงและประเมินสมรรถนะที่จัดทําโดยองคกรสมาชิกซึ่งสมาชิกองคกรไดทําการ
วัดผลดวยตนเองและแสดงหลักฐานสนับสนุนตามที่ไดมีการรองขอ
9) การวัดผลอยางนาเชื่อถือของรางความสามารถที่จัดทําขึ้นโดยผูวาจางหรือโดยองคกร
สมาชิกโดยเปนการวัดระดับสมรรถนะของบุคคล
แหลงหลักฐานที่จะกลาวตอไปนี้ เมื่อไดรับการพิสูจนวาไดรับการปฏิบัติโดยสมาชิกแตละบุคคล
อาจถือเปนหลักฐานของสมรรถนะของบุคคล
1) การตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
2) การวั ด ผลหรื อ การรั บ รองโดยสมาคมเฉพาะด า นที่ มี ก ารเก็ บ ข อ มู ล การเสริ ม สร า ง
สมรรถนะและขอมูลการวัดผลโดยผูวางกฎระเบียบ เชน การตรวจสอบธนาคารที่ไดรับ
อนุญาตโดยรัฐบาล
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