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บทนา
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ ก1 – ก8)
1.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ กาหนดผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางวิชาชีพทีผ่ ู้มุ่งมัน่
ประกอบวิชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
ทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ (ก) ทักษะทางปั ญญา (ข) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร (ค) ทักษะการจัดการตนเอง และ (ง) ทักษะการจัดการองค์กร ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
บูรณาการกับความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค และ ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

2.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ได้นาเสนอต่อสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ
(IFAC) สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมันว่
่ าการ
พัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ อาจมี
ประโยชน์ ต่อสถาบันการศึกษา ผู้ว่าจ้าง หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐ และผู้มสี ่วนได้
เสียอื่นทีส่ นับสนุนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี

3.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ กาหนดความรูค้ วามสามารถด้านต่างๆ และผลการ
เรียนรูท้ ่อี ธิบายถึงทักษะทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องมีก่อนที่จะสิ้นสุด
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที ่ 2 การพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับที ่ 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ กาหนด
ความรู้ค วามสามารถด้า นต่ า ง ๆ และผลการเรีย นรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับความรู้ค วามสามารถ ที่ผู้
ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีมุ่ง เน้ น ภายในระยะการพัฒ นาทางวิช าชีพ ระยะเริ่ม แรก โดยรวมแล้ว
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทัง้ 3 ฉบับกาหนดความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ และผล
การเรียนรู้ ที่อธิบายถึงความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ
บัญชีจาเป็ นต้องมีก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก

4.

คานิยามและคาอธิบายของคาศัพท์ทส่ี าคัญทีใ่ ช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามอภิธานคาศัพท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้
5. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558
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วัตถุประสงค์ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ ก9)
6. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
วิชาชีพ ที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญ ชีจาเป็ นต้อ งพัฒนาและแสดงให้เ ห็น ก่ อนที่จะสิ้นสุดการ
พัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้
ข้อกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิ ชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ ก10-ก15)
7. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องกาหนดผลการเรียนรู้ ดา้ นทักษะทางวิชาชีพทีผ่ มู้ ุ่งมัน่
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก โดย
ผลการเรียนรูด้ งั กล่าวต้องรวมรายการทีป่ รากฏในตาราง ก
ตาราง ก ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิ ชาชีพ
ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)
(ก) ปั ญญา
(ปานกลาง)

ผลการเรียนรู้
(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมทีห่ ลากหลายผ่านการ
วิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณาการ
(2) ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึง่ รวมถึงการระบุ
และการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปทีส่ มเหตุสมผลบน
พืน้ ฐานของข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องทัง้ หมด
(3) ระบุได้ว่าเมือ่ ใดสมควรทีจ่ ะปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในการแก้ปัญหา
และการหาข้อสรุป
(4) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรม ในการแก้ปัญหา
(5) เสนอแนะวิธแี ก้ไขปั ญหาทีไ่ ม่มรี ปู แบบและซับซ้อนในหลาย
แง่มมุ

(ข) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร
(ปานกลาง)

(1) ให้ความร่วมมือและทางานเป็ นทีม เมือ่ ปฏิบตั งิ านให้บรรลุ
เป้ าหมายองค์กร
(2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับเมือ่ นาเสนอ อภิปราย และ
รายงาน ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทัง้ ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและโดยวาจา
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกีย่ วกับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและภาษาในการสื่อสารทุกรูปแบบ
(4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟั งเชิงรุกและการสัมภาษณ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพ
(5) ประยุกต์ใช้ทกั ษะการต่อรองมาใช้เพื่อหาทางแก้ปัญหาและ
ข้อตกลงร่วมกัน
(6) ประยุกต์ใช้ทกั ษะการให้คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อ ขัดแย้ง
แก้ไขปั ญหา และสร้างโอกาสให้ได้มากทีส่ ุด
(7) นาเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผูอ้ ่นื เพื่อให้เกิดการสนับสนุ น
และมีพนั ธสัญญาร่วมกัน

(ค) การจัดการตนเอง
(ปานกลาง)

(1) แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันในการเรี
่
ยนรูต้ ลอดชีวติ
(2) ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในการตัง้ คาถาม
และประเมินข้อมูลทัง้ หมดเชิงวิพากษ์
(3) กาหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบตั งิ านและ
ติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากผูอ้ ่นื และ
การไตร่ตรองด้วยตนเอง
(4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุขอ้ กาหนดทางวิชาชีพ
(5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นไป
ได้
(6) เปิ ดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามา

(ง) การจัดการองค์กร
(ปานกลาง)

(1) ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามแนวปฏิบตั ทิ ่รี ะบุไว้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
(2) สอบทานงานของตนเองและของผูอ้ ่นื เพื่อประเมินว่างานนัน้
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กรหรือไม่
(3) ประยุกต์ใช้ทกั ษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ผูอ้ ่นื
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ด้านของความรู้
ความสามารถ
(ระดับความเชี่ยวชาญ)

ผลการเรียนรู้
(4) ประยุกต์ใช้ทกั ษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน
(5) ประยุกต์ใช้ทกั ษะความเป็ นผูน้ าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผูอ้ ่นื ในการ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายองค์กร
(6) นาเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาใช้เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจทีด่ ขี น้ึ

การทบทวนหลักสูตรวิ ชาชีพทางการบัญชี (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ ก16-ก17)
8.

สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีท่ี
ออกแบบขึน้ อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูใ้ ห้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับนี้

การประเมิ นทักษะทางวิ ชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ ก18-ก20)
9.

สมาชิก สหพัน ธ์นัก บัญ ชีร ะหว่ า งประเทศต้อ งจัด กิจ กรรมการประเมิน ผลที่เ หมาะสมเพื่อ วัด
ผลสัมฤทธิ ์ด้านทักษะทางวิชาชีพของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี

คาอธิ บาย
ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ 1-4)
ก1. ผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี คือ บุคคลผูเ้ ริม่ เข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก คือ การเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาทีผ่ มู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถเป็ นลาดับแรกอันนาไปสู่
การปฏิบตั ิตามบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกหมาย
รวมถึง การศึก ษาทัว่ ไป การศึก ษาวิช าชีพ ทางการบัญ ชี ประสบการณ์ ภ าคปฏิบ ัติ และการ
ประเมินผล
ก2. การศึกษาทัวไปอาจช่
่
วยให้ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีพฒ
ั นาทักษะทางวิชาชีพโดยช่วยให้ผู้
มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีมมี ุมมองที่กว้างขึน้ และช่วยให้ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีส่อื สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้การให้เหตุผลเชิงตรรกะและการคิด
เชิงวิพากษ์ในการแก้ปัญหา
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ก3. การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทังผู
่ ้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ บัญ ชี
สามารถแสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับบทบาทที่ตน
ได้เลือกไว้ในวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล มีความแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญด้านกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ ป็ นตัวกาหนดการได้มาซึง่ คุณสมบัติ (หรือการอนุ มตั ใิ บอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ) ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชี สมาชิก สหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศแต่ ล ะองค์กรอาจกาหนดจุด
เชื่อมโยงที่เหมาะสมระหว่างจุดสิ้นสุดของการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกและการได้มาซึ่ง
คุณสมบัติ (หรือการอนุมตั ใิ บอนุญาตประกอบวิชาชีพ) สาหรับสมาชิกขององค์กร
ก4. ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพสามารถอธิบายและจาแนกได้แตกต่างกันหลายวิธ ี ในมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพหมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทให้ได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพมีความหมาย
มากกว่ า ความรู้เ กี่ย วกับ หลัก การ มาตรฐาน แนวคิด ข้อ เท็จ จริง และกระบวนการ ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพเป็ นการบูรณาการและการประยุกต์ของ (ก) ความรูค้ วามสามารถเชิง
เทคนิค (ข) ทักษะทางวิชาชีพ และ (ค) ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพค่านิยม
ก5. การรวมทักษะทางวิชาชีพในการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกเป็ นการวางพืน้ ฐานสาหรับการ
ปฏิบตั ิตามบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ต่อจากนี้ คือการ
มุ่งเน้นการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับที ่ 7 การพัฒนาความรูต้ ่อเนือ่ งทางวิชาชีพ
ก6. ในมาตรฐานการศึก ษาระหว่ า งประเทศฉบับ นี้ จัด ประเภททัก ษะทางวิช าชีพ ตามความรู้
ความสามารถออกเป็ น 4 ด้านดังนี้
(ก) ด้านปั ญญา หมายถึง ความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในการแก้ไขปั ญหา การ
ตัดสินใจ และการใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
(ข) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร หมายถึง ความสามารถของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในการทางานและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) ด้านการจัดการบุคคล หมายถึง ทัศนคติและความประพฤติส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี และ
(ง) ด้านการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรหรือภายในองค์กรเพื่อให้ได้ผลหรือผลลัพธ์ทเ่ี หมาะสม
ด้วยบุคลากรและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
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ก7. ด้านของความรูค้ วามสามารถ คือ กลุ่มผลการเรียนรูท้ ่มี คี วามเกี่ยวข้องกันและสามารถจัดเข้าใน
หมวดหมู่เดียวกันได้ ความรูค้ วามสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพหมายรวมถึงทักษะทางปั ญญา
และองค์กร ความรูค้ วามสามารถด้านเทคนิคหมายรวมถึงความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับการบัญชี
การเงินและการรายงานทางการเงิน การภาษีอากรและเศรษฐศาสตร์ และความรูค้ วามสามารถ
ด้า นค่ า นิ ย ม จริย ธรรม และทัศ นคติท างวิช าชีพหมายรวมถึง ความรู้ค วามสามารถด้า นหลัก
จริย ธรรมพร้อ มทัง้ การสัง เกตและสงสัย เยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ และการใช้ดุ ล ยพินิ จ เยี่ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ
ก8. ผลการเรียนรูเ้ ป็ นตัวกาหนดเนื้อหาและความรูเ้ ชิงลึก ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ท่จี าเป็ น
สาหรับความรูค้ วามสามารถทีก่ าหนดไว้ในแต่ละด้าน ผลการเรียนรูส้ ามารถแสดงให้เห็นในบริบท
ของสภาพแวดล้อมการทางาน หรือหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
วัตถุประสงค์ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ 6)
ก9. การกาหนดทักษะทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องพัฒนาและแสดงให้เห็น
ก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่
การปกป้ องส่วนได้เสียสาธารณะ การยกระดับคุณภาพงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และการ
ส่งเสริมความเชื่อมันในวิ
่ ชาชีพบัญชี
ข้อกาหนด
ผลการเรียนรู้สาหรับทักษะทางวิ ชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ 7)
ก10. ตาราง ก แสดงผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางวิชาชีพทีผ่ มู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีตอ้ งพัฒนาให้ม ี
ขึน้ ก่อนทีจ่ ะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก โดยไม่คานึงถึงสาขาความเชี่ยวชาญหรือ
บทบาทในการประกอบวิชาชีพบัญชีทต่ี งั ้ ใจจะมีในอนาคต ผลการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นพืน้ ฐานสาหรับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบทบาทในการประกอบวิชาชีพ
บัญชีทต่ี ่างกัน เช่น ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานตรวจสอบ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษีอากร
ก11. ในการออกแบบหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี ความรูค้ วามสามารถ 4 ด้านที่แสดงในตาราง ก
อาจใช้ช่อื ไม่ต รงกับชื่อ ของรายวิช าที่ก าหนด นอกจากนี้ผ ลการเรีย นรู้ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับความรู้
ความสามารถด้านใดด้า นหนึ่ง (เช่น ด้านการจัดการองค์กร) อาจได้รบั การพัฒนาให้ม ีข้ึน ใน
รายวิชามากกว่าหนึ่งรายวิชา ผลการเรียนรูบ้ างข้อ (เช่น ผลการเรียนรูด้ า้ นปั ญญา) อาจพัฒนาให้
มีขน้ึ ในหลายรายวิชาทีม่ คี วามแตกต่างกัน โดยทีไ่ ม่มรี ายวิชาใดวิชาหนึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านนัน้ โดยตรง

[9]

ก12. มีวธิ ใี นการอธิบายและจัดระดับความเชีย่ วชาญหลายวิธ ี คาอธิบายทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศแสดงไว้ในภาคผนวก ก คาอธิบายเรือ่ งระดับความ
เชีย่ วชาญ
ก13. ตามทีแ่ สดงในตาราง ก มีการกาหนดระดับความเชีย่ วชาญในแต่ละด้านของความรูค้ วามสามารถ
ทีค่ าดหวังให้ผมู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีตอ้ งพัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพ
ระยะเริม่ แรก ระดับความเชี่ยวชาญนี้ระบุถึงบริบทที่ผลการเรียนรู้ท่เี กี่ยวข้องถูกคาดหวังให้ผู้
มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีแสดงให้เห็น โดยรวม ทัง้ ผลการเรียนรูแ้ ละระดับความเชีย่ วชาญของ
ความรูค้ วามสามารถเป็ นข้อมูลที่ช่วยสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศออกแบบหลักสูตร
วิชาชีพทางการบัญชีของตน
ก14. ในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศอาจ (ก) กาหนดความรู้
ความสามารถด้านอื่น ๆ เพิม่ เติม (ข) เพิม่ ระดับความเชีย่ วชาญสาหรับความรูค้ วามสามารถบาง
ด้าน หรือ (ค) พัฒนาผลการเรียนรูเ้ พิม่ เติม นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศฉบับนี้ ซึง่ การเพิม่ เติมเหล่านี้อาจดาเนินการเมื่อสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
เตรียมผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีให้ทางานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น
งานภาครัฐ) หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น นักบัญชีบริหาร หรือ ผูส้ อบบัญชี)
ก15. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ นักการศึกษา และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ได้รบั การส่งเสริมให้
ค้ น หาแนวทางที่เ หมาะสมที่สุ ด ในการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาทัก ษะทางวิช าชีพ โดยค านึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมของประเทศและวัฒนธรรม แนวทางทีเ่ หมาะสมอาจรวมถึงกิจกรรมการพัฒนาและ
การเรียนรูแ้ บบผสมผสานซึง่ รวมหลักสูตรการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นระบบและประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ เข้า
ด้วยกัน เช่น ผู้ควบคุมงานภาคปฏิบตั ิเป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสาคัญในการช่วยผู้มุ่งมันการประกอบ
่
วิชาชีพบัญชีให้พฒ
ั นาทักษะทางวิชาชีพภายในสถานประกอบการ
การทบทวนหลักสูตรวิ ชาชีพทางการบัญชี (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ 8)
ก16. หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีออกแบบขึน้ เพื่อสนับสนุ นให้ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีพฒ
ั นา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริ่ม แรก หลัก สู ต รดัง กล่ า วอาจเป็ นการศึ ก ษาในระบบที่ ด าเนิ น การโดยมหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันอุ ดมศึก ษาอื่น สมาชิก สหพันธ์นักบัญ ชีร ะหว่ างประเทศ และผู้ว่าจ้าง ในรูปแบบของ
รายวิชาและมีการให้คุณวุฒเิ มื่อสาเร็จการศึกษา รวมถึงการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การ
ออกแบบหลัก สูต รวิช าชีพ ทางการบัญ ชีอ าจค านึ ง ถึง ข้อ มูล ส าคัญ ที่ไ ด้จ ากผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย อื่น
นอกเหนือจากสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ

[10]

ก17. การกาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเป็ นประจาสะท้อนให้เห็น
ถึ ง สภาพแวดล้ อ มในการท างานของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีท่ีม ีค วามซับ ซ้ อ นและมีก าร
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยปกติ รอบของการทบทวนหลักสูตรอาจดาเนินการทุกระยะ 3 ถึง
5 ปี แต่ จ ะเป็ นการเหมาะสม หากมีก ารทบทวนบ่ อ ยครัง้ ขึ้น เช่ น มีก ารพิจ ารณาถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
การประเมิ นทักษะทางวิ ชาชีพ (อ้างถึง: ย่อหน้ าที่ 9)
ก18. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที ่ 6 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - การประเมิน
ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ กาหนดหลักการที่ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
ประเมินผลทีใ่ ช้วดั ผลสัมฤทธิ ์ด้านความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคและองค์ประกอบอื่นของความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ก19. มีกจิ กรรมการประเมินผลหลายรูปแบบที่สามารถใช้วดั ผลสัมฤทธิ ์ด้านความรูค้ วามสามารถเชิง
เทคนิคของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี การจาลองสถานการณ์การทางานหรือการฝึกการทางาน
เป็ นกลุ่มเป็ นตัวอย่างของกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีพฒ
ั นาและแสดงให้เห็น
ถึงการบรรลุ ผ ลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ ในหลักสูต รวิชาชีพ ทางการบัญชี นอกจากนี้
ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ชิ ่วยให้ผมู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีมสี ่วนร่วมในกิจกรรมการประเมิน ผล
เพื่อแสดงทักษะทางวิชาชีพทีม่ ี ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวรวมถึง (ก) การจดบันทึกการทางาน (ข)
การมีส่วนร่วมในการประเมินแบบ 360 องศา (ค) การรวบรวมแฟ้ มสะสมงานทีแ่ สดงหลักฐานการ
บรรลุผลการเรียนรู้ หรือ (ง) การติดตามผลงานโดยผูค้ วบคุมงานภาคปฏิบตั ิ
ก20. การประเมินทักษะทางวิชาชีพ ในสถานที่ทางานอาจใช้แนวทางการประเมินผลที่ไม่ใช่การสอบ
ข้อเขียนเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ความเทีย่ งตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพียงพอ
ในระดับสูง การออกแบบการประเมินผลอาจรวมถึง
(ก) การกาหนดของผลการเรียนรู้ท่ชี ดั เจนและมีรายละเอียดเพื่อลดความคลุมเครือให้น้อยทีส่ ุด
และเพิม่ ความเชื่อมันและความโปร่
่
งใสในการประเมินผล
(ข) การฝึ ก อบรมผู้ประเมิน ในสถานประกอบการเพื่อ ให้เ กิด ความสอดคล้อ งกันในระหว่ า งผู้
ประเมิน และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันในระหว่างผูถ้ ูกประเมิน
(ค) การจาลองสถานการณ์การทางานเพื่อให้มกี ารประเมินทักษะทางวิชาชีพทีเ่ พียงพอ เสมอ
ภาค และมีความเชื่อมัน่
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ภาคผนวก ก
คำอธิ บำยระดับควำมเชี่ยวชำญ
คาอธิบายเรื่องระดับความเชี่ยวชาญนี้ใช้ร่วมกับผลการเรียนรูใ้ นเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 คาอธิบายเรือ่ งระดับความเชีย่ วชาญให้คาอธิบายความเชีย่ วชาญไว้ 3
ระดับ คาอธิบายระดับความเชี่ยวชาญนี้และผลการเรียนรู้เป็ นข้อมูลที่ช่วยสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชี
ระหว่างประเทศออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ ทางการบัญชีสาหรับบทบาทในการประกอบวิชาชีพบัญชี
และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของวิชาชีพบัญชีทห่ี ลากหลาย
ระดับความเชี่ยวชาญ
พืน้ ฐาน

ปานกลาง

คาอธิ บาย
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การนิยาม การอธิบ าย การสรุป และการตีค วาม หลัก การและทฤษฎี
พื้น ฐานของความรู้ ค วามสามารถเชิง เทคนิ ค ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ให้
ปฏิบตั งิ านได้สาเร็จภายใต้การควบคุมงานทีเ่ หมาะสม
 การปฏิบต
ั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยใช้ทกั ษะทางวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
 การตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของค่ า นิ ย ม จริย ธรรม และทัศ นคติท าง
วิชาชีพในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 การแก้ไ ขปั ญ หาที่ไ ม่ ซ บ
ั ซ้อ น และการส่งต่องานหรือปั ญหาที่มคี วาม
ซับซ้อนให้ผคู้ วบคุมงานหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ
 การให้ขอ
้ มูลและอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจน ผ่านการสื่อสารด้วย
วาจาและลายลักษณ์อกั ษร
ผลการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ในการทางานที่ม ี
ลักษณะคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับต่า
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การประยุก ต์ การเปรียบเทียบ และการวิเ คราะห์ห ลัก การและทฤษฎี
พื้นฐานของความรู้ค วามสามารถเชิงเทคนิค ที่เกี่ยวข้อ งได้อ ย่างเป็ น
อิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ และเพื่อ
การตัดสินใจ
 การผสมผสานความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิช าชีพ
เพื่อปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จ

[12]

การประยุกต์ใช้ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพในงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และ
 การนาเสนอข้อมูลและการอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจนด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อกั ษร ในการสื่อสารกับผู้มสี ่ว นได้เ สียด้านการบัญ ชี และ
ด้านอื่น
ผลการเรียนรูใ้ นระดับปานกลางจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการทางานที่ม ี
ลักษณะคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับกลาง
โดยทัวไปผลการเรี
่
ยนรูส้ าหรับความรูค้ วามสามารถในแต่ละด้าน จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้
 การเลื อ กใช้ แ ละการบู ร ณาการหลั ก การและทฤษฎี จ ากความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารและดาเนินโครงการ
และงานที่ได้รบั มอบหมาย และเพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย
 การบูรณาการความรู้ค วามสามารถเชิง เทคนิค และทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อบริหารและดาเนินโครงการและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 การใช้ดุ ล ยพินิจตามแนวทางปฏิบ ต
ั ิท่เี หมาะสมกับค่านิยม จริยธรรม
และทัศนคติทางวิชาชีพ
 การประเมิน การวิจย
ั และการแก้ไขปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน ภายใต้การควบคุม
งานอย่างมีขอบเขต
 การคาดคะเนสถานการณ์ การขอค าปรึก ษาอย่างเหมาะสม และการ
พัฒนาแนวทางแก้ไขประเด็นและปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน และ
 การนาเสนอและการอธิบายข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องในเชิงโน้มน้าวใจให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มได้อย่างสม่าเสมอ
ผลการเรียนรู้ขนั ้ สูง จะเกี่ยวข้อ งกับสถานการณ์ ใ นการท างานที่มลี ัก ษณะ
คลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน ในระดับสูง


สูง
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International Education Standards ร่างมาตรฐานฯ เอกสารการขอค าปรึกษา และ สิ่งพิมพ์อ่ืนของ
IAESB เผยแพร่และสงวนลิขสิทธิ ์โดย IFAC
IAESB และ IFAC ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลใดก็ตามทีก่ ระทาหรือละเว้นการกระ
ทาตามเนื้อหาในเอกสารนี้ แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหรือจากสาเหตุ
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จดทะเบียนของ IFAC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น
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ทาซ้า ครอบครอง หรือเผยแพร่ หรือการใช้ท่มี ลี กั ษณะเดียวกันของเอกสารฉบับนี้ ต้องได้รบั อนุ ญาต
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก IFAC ติดต่อที่ permissions@ifac.org
ISBN 978-1-60815-172-1

[14]

IES™3 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก – ทักษะทาง
วิช าชีพ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง ) ของ International Accounting Education Standards Board (IAESB) ซึ่ง
เผยแพร่เ ป็ นภาษาอังกฤษโดย International Federation of Accountants (IFAC) ในเดือ นกรกฎาคม
2557 ได้รบั การแปลเป็ นภาษาไทยโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนพฤศจิกายน
2558 และสามารถนาไปใช้เมื่อได้รบั อนุ ญาตจาก IFAC ทัง้ นี้ IFAC ไม่รบั ผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของการแปลหรือการกระทาทีอ่ าจเป็ นผลจากการแปลดังกล่าว ข้อความทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
สาหรับสิง่ พิมพ์ทงั ้ หมดของ IFAC คือข้อความทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่โดย IFAC เป็ นภาษาอังกฤษ
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