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เปาหมายและขอบเขต 
 
1. มาตรฐานฉบับนี้อธิบายสวนผสมของทักษะที่บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี

จําเปนตองมีเพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  สวนหนึ่งของเปาหมายของ
มาตรฐานฉบับนี้ คือ การชี้ใหเห็นวาการศึกษาโดยทั่วไปที่มาจากหลากหลายรูปแบบนั้น
สามารถสงผลตอทักษะเหลานี้อยางไร 

 
2. จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับน้ีคือการทําใหมั่นใจไดวาบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติตองมีสวนผสมของ
ทักษะดานตางๆ อยางเหมาะสม (ทักษะทางปญญา  ทางวิชาการเชิงปฏิบัติ  ทางคุณลักษณะ
เฉพาะตน  ทางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  และทางองคกร) ในการทําหนาที่ฐานะเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบอาชีพของตนไดในฐานะ
ผูประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถซึ่งปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ซับซอนได 

 
3. ทักษะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

1) ทักษะทางปญญา 
2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน 
3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
4) ทักษะทางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการสื่อสาร 
5) ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ 
 

4. มาตรฐานฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการศึกษาเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจแตสงผลตอการพัฒนา
ทักษะตางๆ ขางตน และอาจสรางสวนหนึ่งของการศึกษาทั่วไปได  มาตรฐานฉบับนี้ไม
ครอบคลุมเรื่องการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี   คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพ  ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง หรือการวัดผลขีดความสามารถและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ (อางอิงมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4 เรื่อง คานิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และทัศนคติทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5 เร่ือง ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี 6 เร่ือง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ) 
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บทนํา 
 
5. ทักษะเปนสวนหนึ่งของขีดความสามารถที่ตองมีในผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อแสดงถึง

สมรรถนะของตน  ขีดความสามารถเหลาน้ีประกอบดวยความรู ทักษะ คานิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณและทัศนคติ  ขีดความสามารถเหลานี้เปนเครื่องบงชี้ถึงศักยภาพที่สามารถ
นําไปใชในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันได  ส่ิงสําคัญคือทําใหแนใจไดวาโปรแกรมการศึกษา
ทางวิชาชีพบัญชีไดรวมการพัฒนาของความรู ทักษะ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และ
ทัศนคติ  

 
6. ความคาดหวังที่มากขึ้นจากผูวาจาง  ลูกคา  และสาธารณชน ที่มีตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน

การทํางานและสังคม เปนการเพิ่มความสําคัญของทักษะทางวิชาชีพ 
 

7. ทักษะที่หลากหลายสามารถจัดประเภทและอธิบายไดหลายลักษณะ ท้ังน้ีไมไดจํากัดอยู
เฉพาะที่ปรากฏในยอหนาที่ 16-21 

 
8. ทักษะที่เหมาะสมชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหใชความรูจากการศึกษาทั่วไปไดอยางประสบ

ความสําเร็จ  การพัฒนาทักษะเหลานี้ไมอาจสําเร็จไดดวยโปรแกรมใดๆ เพียงโปรแกรมเดียว 
แตจะสําเร็จไดโดยรวมทั้งจากโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควบคูไปกับประสบการณ
การทํางานจริงและการเรียนรูตลอดชีวิต  สวนใหญแลวทักษะทางวิชาชีพจะไดผลสูงสุดเมื่อใช
อยางมีจรรยาบรรณ (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 4 เรื่อง คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ) บางทักษะแฝงเปนสวนหนึ่ง
ของโปรแกรมการศึกษาแลวจึงตองเนนชัดใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายได
พัฒนาทักษะเหลานั้นไดอยางไร 

 
9. ทักษะที่เก่ียวของสามารถทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเปรียบกวาคนอื่นในโลกการทํางาน 

และเปนประโยชนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพ  ไมใชวาการพัฒนาทักษะทั้งหมดจะเกิดขึ้น  
ณ ชวงเวลาของการเตรียมตัวเปนผูประกอบวิชาชีพ  บางทักษะอาจเนนในการพัฒนาทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 
10. พื้นฐานที่ดีของการศึกษาทั่วไปแมวาไมไดเปนคําตอบของตัวเองแตเปนวิธีหนึ่งของการ     

ชวยบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนบุคคลที่จิตใจมองภาพกวาง คิดและ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล และมีความสามารถที่จะสอบถาม  แสดงออกทางความคิด     
เชิงเหตุและผล วิเคราะหและแกไขภาวะวิกฤตได  พื้นฐานเหลานี้จะสงเสริมใหบุคคลที่พรอม
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จะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจไดในบริบทของสังคมโดยใชดุลยพินิจไดเปนอยางดี
และเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพและโตตอบกับกลุมของคนที่มีความหลากหลายได  รวมทั้งคิด
แบบโลกาภิวัฒนและเร่ิมกระบวนการเติบโตทางวิชาชีพ  การไดมาซึ่งทักษะเหลานี้เปนส่ิง
สําคัญมากกวาแคการเรียนรู 

 
11. คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทที่สําคัญที่ใชในมาตรฐานนั้น เปนไปตามที่กําหนดไวใน 

แมบทการศึกษาระหวางประเทศ 
 
วันถือปฏิบัติ 
 
12. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548   เปนตนไป 
 
ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
13. บุคคลที่ตองการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบไปดวยทุกทักษะ ดังนี้ 

(ก) ทักษะทางปญญา 
(ข) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน 
(ค) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(ง) ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร  และ 
(จ) ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ 
 

14. ทักษะทางปญญาจัดเปน 6 ระดับ  เมื่อเรียงตามความสําคัญจากนอยไปมาก คือ ความรู 
ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห (รวมความรูจากหลายดาน พยากรณ
และไดมาซึ่งขอสรุป) และ การประเมิน  ส่ิงสําคัญ คือ บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีตองบรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาที่มีคุณสมบัติเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
 

ทักษะทางปญญาทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแกไขปญหา ตัดสินใจ และใชดุลยพินิจ
ที่ดีแกไขสถานการณท่ีซับซอนขององคกรได  ทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาทั่วไปใน
ภาพกวาง ทักษะทางปญญาท่ีจําเปนตองประกอบดวยทุกเรื่อง ดังน้ี 
(ก) ความสามารถที่จะกําหนด ไดมา จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ และ         

สื่ออิเล็คทรอนิคส 
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(ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถาม  วิจัย  คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห  และ 
(ค) ความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน 
 

15. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงานประกอบดวยทักษะท่ัวไปและทักษะเฉพาะเจาะจง
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ซึ่งรวมถึง 
(ก) ความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ) และความชํานาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ข) การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเสี่ยง 
(ค) การวัด 
(ง) การรายงาน  และ 
(จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 
 

16. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
การพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 
(ก) การจัดการตนเอง 
(ข) ความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรูดวยตนเอง  
(ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และจัดแจงงานใหเสร็จตาม

กําหนดเวลา 
(ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
(จ) พิจารณาการปรับใชคานิยมทางทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการ

ตัดสินใจ 
(ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
 

17. ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชี       
ทํางานรวมกับคนอื่นในองคกรไดดี  รับและสงผานสารสนเทศได  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
และมีประสิทธิภาพ  สวนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
ประกอบดวย 
(ก) การทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง 
(ข) การทํางานเปนทีม 
(ค) การปฏิสัมพันธกับผูที่วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นตางกัน 
(ง) การเจรจาเพื่อไดขอสรุปหรือขอตกลงที่ยอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ 
(จ) การทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(ฉ) การนําเสนอ การพูดคุย  การรายงาน และการปกปองมุมมองของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

(ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่
แตกตาง 

 
18. ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ซ่ึงจะมีการเรียกรองใหเปนแสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองคกรในแตละวัน  ในขณะที่
กอนหนานี้ บทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยูเพียงแคการเก็บและรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหหนวยงานอ่ืนนําไปใช  แตในปจจุบันท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไปมีบทบาท
กับหลายทีมงานมากขึ้น  จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงตองเขาไปใน          
ทุกองคประกอบขององคกรจะตองมีความรูดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมือง
และมีมุมมองแบบรอบโลก 
ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ รวมถึง 
(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และ 

การตัดสินใจ 
(ข) ความสามารถที่จะจัดและแบงหนาที่งาน  ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
(ค) การมีภาวะผูนํา 
(ง) การพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 

 
การศึกษาทั่วไป 
 
19. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพท้ังหมดตองไดรวมบางสวนของการศึกษาท่ัวไปดวย 

 
20. การศึกษาทั่วไปชวยใหบุคคลไดมาซึ่งทักษะท่ีจําเปนได (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวาง

ประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอกําหนดเพื่อเขาเปนโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี) ขอกําหนดของการศึกษาทั่วไปมีความแตกตางกันไปในแตละ
โปรแกรม และในแตละประเทศ  การศึกษาโดยทั่วไปเนนการพัฒนาในสิ่งที่ไมเก่ียวกับวิชาชีพ 
ทั้งทักษะทางปญญา ทักษะเฉพาะตัวบุคคล ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร  
และทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ 

 
21. การศึกษาทั่วไปสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องในอนาคต และเปนพื้นฐาน       

ที่สําคัญตอการพัฒนาความเปนวิชาชีพและการศึกษาทางบัญชีได และประกอบดวย 
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1) ความเขาใจในกระแสความคิดและเหตุการณในอดีต วัฒนธรรมที่แตกตางในโลกปจจุบัน 
และมุมมองกระแสโลก 

2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย 
3) ความเขาใจในความหลากหลายของความคิด เรื่องราว และความแตกตางของเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม 
4) ประสบการณในการถามและประเมินผลจากตัวเลข 
5) ความสามารถในการตั้งคําถาม แสดงออกไดซึ่งการคิดอยางมีเหตุผล  และเขาใจการคิด

เชิงวิกฤต 
6) การเขาถึงศิลปะ วรรณกรรม และวิทยาศาสตร 
7) การรับรูถึงคานิยมเฉพาะตัวบุคคลและคานิยมทางสังคม และของกระบวนการถามและ

แกปญหา 
8) ประสบการณการใชดุลยพินิจอยางมีคานิยม 
 

22. การศึกษาทั่วไปอาจเกิดขึ้นจากวิธีและสภาพที่แตกตางกันไป  การศึกษาทั่วไปอาจเกิดขึ้นใน
ขั้นใดก็ไดของโปรแกรมการศึกษาที่ไดคุณวุฒิและตองผสมผสานกันในโปรแกรมทางวิชาชีพ
บัญชี ซ่ึงรวมถึงวิชาการบัญชี การเงินและความรูท่ีเก่ียวของ ความรูดานองคการและการ
จัดการธุรกิจ  และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 2 เร่ือง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี) การศึกษาทั่วไปน้ีสามารถจะรวมเขาไปในโปรแกรมการศึกษาที่ไดคุณวุฒิ
ทางการบัญชีได โดยมีขอกําหนดของการไดมาซึ่งทักษะที่สําคัญรวมอยูในโปรแกรม 

 
23. บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเรียนคุณวุฒิท่ีมิใชทางการบัญชีและไดมาซึ่ง

ความรูที่จําเปนของหัวขอศึกษาทางวิชาชีพบัญชีผานการศึกษาเพื่อรับการทดสอบที่จัดโดย
องคกรวิชาชีพ  บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพัฒนาทักษะตางๆ จาก
สถานท่ีทํางานรวมเขากับการเรียนหรือการทดสอบซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะตองไดความรูและ
ทักษะทั่วไป และพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถซึ่งรวมไปถึงความรูทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติที่เปนพื้นฐานจําเปนเพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
24. การไดมาซึ่งทักษะตางๆเหลาน้ีอาจแตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละองคกรสมาชิก

สหพันธนักบัญชีนานาชาติ  การปรับใชมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่แวดลอม 
องคกรสมาชิก และโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาที่มีอยู  ดังนั้น สวนหนึ่งของการศึกษา
ทั่วไปอาจเกิดขึ้นในชวงระหวางหลังชั้นมัธยมศึกษาแตกอนชั้นอุดมศึกษาได 


