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บทน า 

ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างอิงย่อหน้าท่ี ก1-ก4) 
1. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้ก าหนดถึงการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีที่ผู้

ประกอบวชิาชีพบญัชีต้องพฒันาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่
จ าเป็นส าหรบัการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสูงกบัลูกคา้ ผูว้่าจา้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น รวมไปถงึการ
เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ของสาธารณชนที่มต่ีอวชิาชพี 

 

2. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ไดน้ าเสนอต่อสมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ 
ทัง้นี้ สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศมคีวามรบัผดิชอบต่อการพฒันาความรูต่้อเนื่องของผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชตีามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้  
นอกจากนี้มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา ผู้ว่าจ้าง 
หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครฐัและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นทีส่นับสนุนการพฒันาความรูต่้อเนื่อง
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 

3. ถึงแม้ว่าการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพจะเป็นความ
รบัผดิชอบโดยตรงของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีโดยการเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ได้ถูกน าเสนอต่อสมาชกิ
สหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ เนื่องจากสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศมบีทบาทดงันี้ 
(ก)  ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

(ข)  อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีเข้าถึงโอกาสและแหล่งทรพัยากรในการ
พฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี และ 

(ค)  น าข้อก าหนดเกี่ยวกบัการพฒันา และการน ากระบวนการการวดัผล การตดิตามผล และ
การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เหมาะสมไปใช้ ทัง้นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้
พฒันาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่จ าเป็น  เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ 

 

4. การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีเป็นการพฒันาที่ต่อเนื่องจากการพฒันาทางวชิาชพีระยะ
เริ่มแรก ซึ่งการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกนั ้นหมายถึงการเรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถเบื้องต้นที่ท าให้บุคคลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชไีด้  การ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็นการเรยีนรู้และการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลงัจากการพัฒนา
วชิาชีพระยะเริม่แรก และเป็นการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ีเพื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชสีามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนได้อย่างต่อเนื่องและเต็ม
ความสามารถ  การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีประกอบดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเนื่องในเรือ่ง 
(ก) ความรูท้างวชิาชพี (ข) ทกัษะทางวชิาชพี (ค) ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี และ 
(ง) ความรูค้วามสามารถทีไ่ดพ้ฒันาใหม้ขีึน้ระหว่างการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก การพฒันา
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ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีได้รบัการกลัน่กรองให้เหมาะสมกบักิจกรรมและความรบัผดิชอบทาง
วชิาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจได้รบับทบาทใหม่
ระหว่างประกอบวชิาชพีซึ่งต้องการความรูค้วามสามารถใหม่ ในกรณีดงักล่าว  การพฒันาความรู้
ต่อเนื่องทางวชิาชพีทีป่ระกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบทีเ่หมอืนกบัองคป์ระกอบของการพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก อาจมคีวามจ าเป็นส าหรบับทบาทใหม่ทีต่้องการความรู ้ทกัษะและค่านิยมใน
เชงิกวา้งและเชงิลกึมากขึน้ 

 

5. นอกเหนือจากการศกึษา ประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและการเขา้รบัการอบรมแลว้ การพฒันาความรู้
ต่อเนื่องทางวชิาชพียงัรวมถึงกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการพฒันาอื่นๆ เช่น (ก) การสอนงานและ
การให้ค าปรกึษา (ข) การสร้างเครอืข่าย (ค) การสงัเกตการณ์ การให้ข้อมูลป้อนกลบัและการ
ไตรต่รองดว้ยตนเอง และ (ง) การเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองและไม่มแีบบแผน 

 

6. การวดัความส าเรจ็ของการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีสามารถวดัไดจ้ากวธิทีีต่่างกนั 3 วธิี
ดงันี้ 
(ก)  วธิกีารประเมนิจากผลการเรยีนรู ้โดยก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชตี้องแสดงใหเ้หน็ว่า

ได้พฒันาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ โดยวดัจากผลการ
เรยีนรู ้

(ข)  วธิกีารประเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยก าหนดจ านวนกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชีต้องเข้าร่วมเพื่อพฒันาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพี และ 

(ค)  วธิกีารประเมนิแบบผสม โดยรวมองค์ประกอบของวธิกีารประเมนิจากผลการเรยีนรูแ้ละ
วิธีการประเมินจากกิจกรรมการเรยีนรู้ ด้วยการก าหนดจ านวนกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องเข้าร่วมและผลการเรยีนรูท้ี่ต้องแสดงให้เห็น เพื่อให้ผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชพีฒันาและด ารงไวซ้ึง่ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

 

7. ค านิยามและค าอธบิายของค าศพัท์ทีส่ าคญัที่ใชใ้นมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี (2552) เป็นไปตามอภธิาน
ค าศพัทข์องคณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศ 

 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

8. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 
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วตัถปุระสงค ์

9. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาและ
ด ารงไว้ซึ่งความรูค้วามสามารถหลงัการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก โดยเขา้ร่วมการพฒันา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรบัการให้บรกิารที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ผูว้่าจา้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

ข้อก าหนด 

การส่งเสริมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก5) 
10. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศต้องส่งเสรมิใหเ้หน็ถงึความส าคญัและใหม้คีวามมุ่งมัน่ใน

การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีและด ารงไวซ้ึง่ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

 
การเข้าถึงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก6-ก9) 
11. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศต้องอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงโอกาสและแหล่ง

ทรพัยากรในการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชสีามารถ
พฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีและด ารงไว้ซึ่งความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีได้
ตามความรบัผดิชอบของตน 

 

การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพภาคบงัคบัส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 
ก10-ก13) 
12. สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศตอ้งก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีุกคนพฒันาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีทีเ่หมาะสมกบังานและความรบัผดิชอบทางวชิาชพีของตน 

 

13. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศต้องเลอืกวธิกีารวดัผลกจิกรรมการพฒันาความรูต่้อเนื่อง
ทางวชิาชพีส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชวีธิใีดวธิหีนึ่งจาก 3 วธินีี้ ได้แก่ วธิกีารประเมนิจากผล
การเรยีนรู ้วธิกีารประเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรู ้หรอืวธิกีารประเมนิแบบผสม 

 

วิธีการประเมินจากผลการเรียนรู้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก14-ก15) 
14. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศที่ใช้วธิกีารประเมนิจากผลการเรยีนรูต้้องก าหนดให้ผู้

ประกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละคนแสดงหลกัฐานเป็นระยะ ๆ เพื่อใหเ้หน็ถงึการพฒันาและด ารงไวซ้ึง่
ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสม โดยตอ้งเป็นหลกัฐานที่ 
(ก)  ไดร้บัการรบัรองจากแหล่งทีม่อี านาจรบัรอง และ 

(ข)  ไดร้บัการวดัผลดว้ยวธิปีระเมนิความรูค้วามสามารถทีม่คีวามเทีย่งตรง 
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วิธีประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก16-ก20) 
15. สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศทีใ่ชว้ธิกีารประเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรูต้้องก าหนดให้

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละคนปฏบิตัดิงันี้ 
(ก)  เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาทางวชิาชพีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 120 ชัว่โมง (หรอืหน่วยการ

เรยีนรู้ที่เทียบเท่า) ในทุกรอบสามปี โดยที่กิจกรรม 60 ชัว่โมง (หรอืหน่วยการเรยีนรู้ที่
เทยีบเท่า) ตอ้งเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

(ข)  เข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาทางวชิาชพีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 20 ชัว่โมง (หรอืหน่วยการ
เรยีนรูท้ีเ่ทยีบเท่า) ต่อปี และ 

(ค)  วดัผลกจิกรรมการเรยีนรูใ้หค้รบตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

 

วิธีประเมินแบบผสม (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก21) 
16. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศที่ผสมผสานวธิกีารประเมนิจากกิจกรรมการเรยีนรูแ้ละ

วธิกีารประเมนิจากผลการเรยีนรู ้ต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งของทัง้วธิกีารประเมนิจาก
กิจกรรมการเรยีนรู้และวธิีการประเมินจากผลการเรยีนรู้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบบัน้ี 

 
 

การติดตามผลและการบงัคบัใช้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี ก22-ก31) 
17. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ต้องจดัให้มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบเพื่อ (ก) 

ตดิตามผลว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชไีด้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่อง
ทางวชิาชพีของสมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศหรอืไม่ และ (ข) ก าหนดมาตรการลงโทษ
ทีเ่หมาะสมส าหรบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหล่านัน้ 

 

ค าอธิบาย 

ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 1-7) 
ก1. ความรูท้ีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธผิลเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีกีารพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชตี้องเผชญิกบัความคาดหวงัที่เพิม่ขึน้ในการแสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในทุกภาคส่วนได้รบัแรงกดดัน
เหล่านี้  การพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องและการด ารงไว้ซึ่งความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพี รวมทัง้การเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชเีพื่อใหบ้รรลุความ
คาดหวงัของสาธารณชน  เนื่องจากการประกอบวชิาชพีบญัชเีป็นการท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลง อาจเป็นการเหมาะสมที่สมาชิกสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศจะทบทวน
นโยบายการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี และการประยุกต์ใช้มาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศฉบบัน้ีเป็นระยะๆ 
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ก2. เพยีงแค่การเขา้ร่วมการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีไม่ได้รบัประกนัว่า ผู้ประกอบวชิาชพี
บญัชทีุกคนสามารถใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีม่คีุณภาพสูงไดต้ลอดเวลา การใหบ้รกิารทางวชิาชพีที่
มีคุณภาพสูงนัน้ต้องอาศัยพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม การใช้ดุลยพินิจเยี่ย งผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทศันคตอินัเทีย่งธรรม และระดบัการควบคุมดแูลทีเ่หมาะสม  นอกจากนี้ ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
เข้าร่วมหลกัสูตรการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชพีไม่จ าเป็นที่จะได้รบัประโยชน์เต็มที่จาก
หลกัสูตรทุกคน  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความมุ่งมัน่และความสามารถในการเรยีนรูข้องผู้ประกอบวชิาชพี
บญัชขีองแต่ละคน  อย่างไรก็ตาม การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีมบีทบาทส าคญัในการ
ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบาทของตน ดงันัน้ แมม้ขีอ้จ ากดับางประการ การพฒันาความรูต่้อเนื่อง
ทางวิชาชีพยังเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด ารงไว้ซึ่งความมัน่ใจและความเชื่อมัน่ของ
สาธารณชน 

 

ก3. หลกัสตูรการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีทีเ่ป็นทีย่อมรบัแลว้ ทีผ่่านการวดัผล การตดิตามผล
และการประเมนิผลอาจถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกนัคุณภาพของสมาชกิ
สหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ กระบวนการประกนัคุณภาพอื่น ๆ อาจรวมถงึการสอบทานการ
ประกนัคุณภาพของ ก) งานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี(ซึ่งอาจรวมถงึการสอบทานการพฒันา
ความรู้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วม ) ข ) การสอบสวน  และ ค ) 
กระบวนการทางวนิยัส าหรบัการปฏบิตัทิีข่ดัต่อจรรยาบรรณ  

 

ก4.  การเรยีนรูต้ลอดชวีติ หมายถงึกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทุกรปูแบบทัง้ทีเ่ป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการซึ่งผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีข้าร่วมโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ 
ค่านิยม จรยิธรรมและทศันคตจิากมุมมองส่วนบุคคล พลเมอืง สงัคม และที่เกี่ยวขอ้งกบัการจา้ง
งาน  การเรยีนรู้ตลอดชวีติเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวชิาชีพบญัชทีุกคน ไม่ว่าผู้ประกอบวชิาชีพ
บญัชจีะอยูใ่นสาขาการบญัชหีรอืสาขาอื่น 

 

การส่งเสริมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 10) 
 

ก5.  ตวัอย่างกิจกรรมที่อาจส่งเสรมิการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีและการด ารงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี ไดแ้ก่ 

1) การสื่อสารเกี่ยวกบัคุณค่าของการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีให้กบัผู้ประกอบวชิาชพี
บญัชอียา่งสม ่าเสมอ 

2) การส่งเสรมิใหผู้้ประกอบวชิาชพีบญัชมีโีอกาสที่หลากหลายในการพฒันาความรูต่้อเนื่องทาง
วชิาชพี และ 

3) การท างานร่วมกบัผู้ว่าจา้งในการเน้นความส าคญัของการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 
ในกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
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การเข้าถึงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 11) 
ก6.  สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจจดัโปรแกรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่อง

ทางวิชาชีพส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยตนเอง  และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
โปรแกรมทีจ่ดัโดยผูอ้ื่นรวมทัง้ผูว้่าจา้ง 

 

ก7.  ตวัอย่างกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่อาจจดัให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่วางแผนไว้เกี่ยวกบักจิกรรม
การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี ไดแ้ก่ 

(ก)  การเขา้รว่มหลกัสตูรการอบรม การประชุม และการสมัมนา 

(ข)  การเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

(ค)  การอบรมระหว่างการปฏบิตังิาน 

(ง)  การมสี่วนรว่มและท างานในคณะกรรมการดา้นเทคนิค 

(จ)  การพฒันาหรอืการจดัหลกัสตูรหรอืกจิกรรมการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีในดา้นที่
เกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบทางวชิาชพี 

(ฉ)  การศกึษาในระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบทางวชิาชพี  

(ช)  การมสี่วนรว่มในฐานะผูน้ าเสนอในการประชุม การประชุมสรุป หรอืการอภปิรายกลุ่ม 

(ซ)  การเขยีนบทความ เอกสารเผยแพร ่ หรอืหนงัสอืในลกัษณะทีเ่ป็นเชงิเทคนิค วชิาชพี และ
วชิาการ 

(ฌ)  การค้นคว้าวิจยั รวมถึงการอ่านวรรณกรรมหรอืวารสารทางวิชาชีพ เพื่ อประยุกต์ใช้ใน
บทบาทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี 

(ญ)  การทดสอบซ ้าทางวชิาชพี หรอืการทดสอบทีเ่ป็นทางการทางวชิาชพี  
(ฎ)  การจดัใหม้กีารสนบัสนุนการพฒันาทางวชิาชพีในฐานะพีเ่ลีย้งหรอืผูส้อนงาน และ 

(ฏ)  การไดร้บัการสนับสนุนการพฒันาทางวชิาชพีจากพีเ่ลีย้งหรอืผูส้อนงาน 

 
สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนการพฒันา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีดว้ยการท ากจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งซ ้า ๆ (เช่น การสอนวชิาการบญัชี
ขัน้ตน้เรือ่งเดมิใหก้บัผูฟั้งหลาย ๆ กลุ่ม) 
 

ก8 สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจเป็นผู้จดัหาเครื่องมอืช่วยผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีน
การวางแผนการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 

(ก)  แผนผงัความรูค้วามสามารถ ที่แสดงรายการความรูค้วามสามารถหลกัส าหรบับทบาท
หรอืส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงทางวชิาชพี และ 

(ข) แม่แบบของแผนการเรยีนรู ้ทีช่่วยผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชรีะบุความต้องการในการเรยีนรู้
และการพฒันา และวธิกีารเพื่อบรรลุความตอ้งการดงักล่าว  
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ก9. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจพจิารณาให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีน
การพูดคุยกบัผู้ว่าจา้ง เพื่อนร่วมงาน และสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ เกี่ยวกบัการ
พฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีของตน ทัง้นี้ เพื่อช่วยใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีราบถงึความรู้
ความสามารถที่ตนยงัไม่มี เพื่อก าหนดโอกาสในการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัความรูค้วามสามารถ
ดงักล่าว 

 

การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพภาคบงัคบัส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (อ้างอิง: ย่อ
หน้าท่ี 12-13) 
 

ก10.  ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีุกคนต้องมกีารพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี  ไม่ว่าจะปฏบิตังิานใน
ภาคส่วนหรอืองคก์รขนาดใด เนื่องจาก 

(ก)  ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีุกคน มภีาระหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ
ต่อลูกคา้ ผู้ว่าจา้ง และผู้มสี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้ง และถูกคาดหวงัให้แสดงความสามารถใน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่หลุ้ล่วงตามความรบัผดิชอบ 

(ข)  ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนทุกภาคส่วนมภีาระรบัผดิชอบต่อสาธารณชนและด ารงไวซ้ึง่ความ
เชื่อมัน่ของสาธารณชน   

(ค)  สาธารณชนมแีนวโน้มทีจ่ะเชื่อมัน่ในต าแหน่งและสถานะทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพี
บัญชี เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีต าแหน่งทางวิชาชีพที่ถูกก าหนดขึ้น  การที่ผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีขาดความรู้ความสามารถ อาจมแีนวโน้มที่จะท าลายชื่อเสียงและ
สถานะทางวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีผูว้่าจา้งและวชิาชพีโดยรวม 

(ง)  สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็อาจส่งผลกระทบต่อระดบัความส าคญัของความรู้
ความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและ   

(จ)  ผู้ว่าจ้างที่สรรหาผู้ประกอบวชิาชพีบญัชอีาจใช้ต าแหน่งทางวชิาชพีเป็นหลกัฐานแสดงถึง
ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพี 

 

ก11.  ในการก าหนดข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี  สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชี
ระหว่างประเทศ ควรพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
สถานการณ์พเิศษ  ตวัอยา่งเช่น  
(ก)  กรณผีูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีอ่อกจากการปฏบิตังิานระยะหนึ่ง และ 

(ข)  กรณีผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่เกษียณจากการปฏบิตังิานเต็มเวลา แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาชพีบญัชหีรอืยงัคงปฏบิตังิานในบางหน้าที ่

 

ก12.  สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจเลอืกทีจ่ะก าหนดขอ้บงัคบัหรอืค าแนะน าว่ากจิกรรม
การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีใดเกี่ยวขอ้งกบับทบาทและหน้าทีท่างวชิาชพีของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี สมาชิกสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศอาจเลอืกที่จะยอมรบัในดุลยพินิจของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิชาชีพที่
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เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศอาจเลอืกที่จะก าหนดขอ้บงัคบัใน
บางด้าน และอนุญาตให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสีามารถเลอืกกจิกรรมการพฒันาความรูต่้อเนื่ อง
ทางวชิาชพีในดา้นอื่น ๆ ดว้ยตนเอง 

 

ก13.  เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ สมาชิกสหพันธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ อาจก าหนดการ
พฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืเพิม่เตมิขึน้ ส าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่
ปฏบิตังิานในงานทีต่้องการความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ในบทบาทผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง หรอืงาน
ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

 

วิธีการประเมินจากผลการเรียนรู้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 14) 
ก14.  ความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบระบบการประเมินจากผลการเรยีนรู้เป็นสิ่งส าคัญ สมาชิก

สหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศ อาจพจิารณาทีจ่ะรวมเรือ่งทีส่ าคญัต่อไปนี้ในการตรวจสอบระบบ
การประเมนิจากผลการเรยีนรู ้
(ก) หลกัฐานทีบ่่งชีผ้ลการเรยีนรูห้รอืความรูค้วามสามารถทีไ่ดพ้ฒันาทีช่ดัเจน และ 

(ข) การใชแ้หล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืทีส่ามารถยนืยนัไดว้่า ผลการเรยีนรูห้รอืความรูค้วามสามารถ
ไดถู้กพฒันาและด ารงไว้ 

 
ก15. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงหลกัฐานที่สามารถน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบวิธีการ

ประเมนิจากผลการเรยีนรู ้
(ก)  การประเมนิผลหรอืการวดัผลโดยผู้พจิารณาผลงาน ส าหรบัหลกัฐานที่เผยแพร่หรอืที่เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

(ข)  การวดัผลการเรยีนรูท้ีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 

(ค)  การเผยแพรบ่ทความทางวชิาชพีหรอืผลของโครงการวจิยั 

(ง)  การทดสอบซ ้าตามระยะเวลา 

(จ)  คุณสมบตัทิีแ่สดงถงึความช านาญเฉพาะทาง หรอืคุณสมบตัอิื่น 

(ฉ)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (บันทึกการท างาน) ที่ได้รบัการตรวจสอบกับแผนผังความรู้
ความสามารถ 

(ช)  การวดัผลแบบปรนัยทีก่ าหนดขึน้ตามแผนผงัความรูค้วามสามารถทีพ่ฒันาโดยผูว้่าจา้งหรอื
องคก์รวชิาชพี เพื่อแสดงระดบัความรูค้วามสามารถของบุคคล 

(ซ)  การตรวจสอบการปฏบิตังิานทีเ่ป็นอสิระในการวดัผลการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 
และ 

(ฌ)  การวดัผลหรอืการให้การรบัรองโดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ระบุเป็นลายลกัษณ์
อกัษรซึง่แสดงถงึการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ และการวดัผลโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
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วิธีการประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 15) 
ก16. ในการวดัการพฒันาและการด ารงไวซ้ึง่ความรูค้วามสามารถ นิยมใชร้ะบบประเมนิจากกจิกรรมการ

เรยีนรูเ้นื่องจากความง่ายในการวดัและการตรวจสอบ แต่วธิกีารประเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรูม้ ี
ขอ้จ ากดั เช่น ระบบนี้ไม่สามารถวดัผลการเรยีนรูห้รอืความรูค้วามสามารถทีไ่ดพ้ฒันาขึน้เสมอไป 
สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ อาจลดข้อจ ากดัเหล่านี้ได้บางส่วนด้วยการสื่อสารถึง
วตัถุประสงค์ที่เป็นแนวคดิพื้นฐานของการพัฒนาความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพ
อยา่งต่อเนื่องและความมุง่มัน่ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

ก17. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้วดักิจกรรมการเรยีนรูก้ารพฒันาความรูต่้อเนื่องทาง
วชิาชพีทีป่ระเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยจ านวนชัว่โมงหรอืหน่วยการเรยีนรูเ้ทยีบเท่า สมาชกิ
สหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจเลอืกใช้ตวัวดัอื่นซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกนัในกลุ่มผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัช ี ตวัอย่างของตวัวดัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวิชาชพีทีป่ระเมนิจากกจิกรรมการ
เรยีนรู ้รวมถงึ 

(ก)  เวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมการเรยีนรู ้
(ข)  จ านวนหน่วยการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใหเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูจ้ดัหลกัสตูรการพฒันา

ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี และ 

(ค)  จ านวนหน่วยการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใหเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยสมาชกิสหพนัธน์กับญัชี
ระหว่างประเทศ   

 

ก18.  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า สมาชิกสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ คาดหวงัให้กิจกรรมการเรยีนรู้บางส่วนที่ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีเข้าร่วมต้อง
สามารถตรวจสอบได ้ในกจิกรรมการเรยีนรูบ้างกจิกรรม เช่น การฝึกอบรมระหว่างปฏบิตังิานอาจ
วดัได้แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ กิจกรรมเหล่านี้อาจส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาและด ารงไว้ซึ่ง
ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพี แต่จะไม่สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 60 ชัว่โมงทีส่ามารถตรวจสอบไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลา 3 ปี  

 

ก19. สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจพจิารณาให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชวี่า 
ในข้อก าหนดขัน้ต ่ าของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  20 ชัว่โมงในแต่ละปี มสีดัส่วน
เท่าใดทีต่้องสามารถตรวจสอบได ้โดยในการใหแ้นวทางดังกล่าว สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่าง
ประเทศ อาจพจิารณาถงึกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศ ตลอดจนความคาดหวงัของผู้มสี่วน
ไดเ้สยีอื่น 

 

ก20.  ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงถงึหลกัฐานทีอ่าจใชส้ าหรบัการตรวจสอบในวธิกีารประเมนิจากกจิกรรมการ
เรยีนรู:้ 
(ก)   ประมวลรายวชิาและเอกสารการสอน 

(ข)   การยนืยนัการเขา้มสี่วนรว่มโดยผูจ้ดั ผูส้อน ผูว้่าจา้ง พีเ่ลีย้ง หรอื ผูส้อนพเิศษ และ 
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(ค)   การประเมนิแบบอสิระทีแ่สดงว่ามกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

วิธีการประเมินแบบผสม (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 16) 
ก21. ทางเลอืกส าหรบัการน าวธิกีารประเมนิแบบผสมมาใชใ้นการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 

ไดแ้ก่ 

(ก) ประยุกตใ์ชข้อ้ก าหนดจากทัง้ระบบประเมนิจากกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละระบบประเมนิจากผล
การเรียนรู้  โดยกิจกรรมการเรียนรู้ต้องส่งผลให้ เกิดผลการเรียนรู้ในด้านความรู้
ความสามารถซึง่จะถูกวดัผลเป็นส่วนหนึ่งของสาระความรูใ้นระบบการประเมนิจากผลการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นหลกั 

(ข)   อนุญาตให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ไม่สามารถบรรลุผลตามข้อก าหนดด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ น าเสนอหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าได้มีการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่ งความรู้
ความสามารถ หรอื 

(ค)   ระบุจ านวนชัว่โมงการท ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีแ่น่นอน เพื่อเป็นขอ้บ่งชีถ้งึความพยายามใน
ระดบัทีเ่หมาะสมส าหรบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ และตดิตามผลควบคู่กบัตรวจสอบ
ความรูค้วามสามารถทีไ่ดพ้ฒันาขึน้จากกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ 

 

การติดตามผลและการบงัคบัใช้ (อ้างอิง: ย่อหน้าท่ี 17) 
ก22. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัหลกัฐานทีต่้องจดัหาหรอืจดัท า

ขึน้เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า ไดม้กีารพฒันาหรอืด ารงไวซ้ึง่ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี  
ค าแนะน าดงักล่าวอาจครอบคลุมความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนเรือ่งต่อไปนี้ 
(ก) การเกบ็รกัษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่หมาะสมเกี่ยวกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี

ของตน และ 

(ข) การน าเสนอหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ เพื่อแสดงให้เหน็ถงึการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องของสมาชิกสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ   

 ในการก าหนดรูปแบบวธิกีารตดิตามผล สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจก าหนดว่า 
บทบาทใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสูงหรอืทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะมากทีสุ่ด และ
น าวธิกีารตดิตามผลทีเ่ขม้งวดมากกว่ามาใชป้ฏบิตัแิทน 

 

ก23. ในกระบวนการติดตามผล อาจมกีารก าหนดให้ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชดี าเนินการต่อไปนี้เป็น
ระยะๆ 

(ก) ยื่นเอกสารเพื่อแสดงว่าตนเองไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดทางวชิาชพีในการด ารงความรู้
และทกัษะทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 

(ข) ยื่นเอกสารเพื่อยนืยนัการปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีทีส่มาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศไดก้ าหนดไว ้หรอื 
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(ค)   น าเสนอหลกัฐานเกี่ยวกบักจิกรรมการเรยีนรู ้หรอื หลกัฐานทีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถ
ทีต่นเองไดพ้ฒันาและด ารงไว้จากกจิกรรมการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีที่ได้เลอืก
เขา้รว่ม 

 

ก24. กระบวนการตดิตามผลเพิม่เตมิ อาจรวมถงึ 

(ก) ตรวจสอบตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ านวนหนึ่ ง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 

(ข) ทบทวนและประเมินผลแผนการจดัการเรียนรู้หรอืเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวชิาชพีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกนัคุณภาพ หรอื 

(ค) ก าหนดให้ผู้ว่าจา้ง (ที่ให้บรกิารทางวชิาชพีบญัช)ี น าระบบการพฒันาความรูต่้อเนื่องทาง
วชิาชีพและระบบการติดตามผลที่มปีระสทิธผิลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพของตน และตดิตามการเขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีเขา้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบนัทกึเวลาของผูว้่าจา้ง 

 

ก25. สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ อาจจดัใหม้กีระบวนการตดิตามผลตามรอบระยะเวลา ใน
การก าหนดช่วงเวลาของรอบการติดตามผล  สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจ
พจิารณาความเหมาะสมตามบรบิทโดยค านึงถงึ (ก) ประโยชน์สาธารณะ และ (ข) ความคาดหวงั
ของสาธารณะ หน่วยงานก ากบัดูแล และผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่น จากประสบการณ์ของสมาชกิสหพนัธ์
นกับญัชรีะหว่างประเทศบางแห่ง กระบวนการตดิตามผลตามรอบระยะเวลาทีม่ากกว่า 5 ปีอาจไม่
ได้ผลตามที่คาดหวงั ในขณะที่รอบระยะเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งปีอาจจะสร้างภาระที่มากเกินไป
ส าหรบัสมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศและผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 

ก26. การด าเนินการระบบการพัฒนาความรู้ต่ อเนื่ องทางวิชาชีพภาคบังคับจะเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้นและเป็นประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีถูกก ากบัให้ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้ สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ ควรก าหนดประเภทของ
มาตรการทีจ่ะใชก้ ากบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด โดยพจิารณาเงื่อนไขทาง
กฎหมายและสภาพแวดล้อมในประเทศหรอืเขตการปกครองที่สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่าง
ประเทศตัง้อยู ่ 

 

ก27. มาตรการขัน้ต้นในการจดัการกบัการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอาจเน้นที่การจดัการให้ผู้ประกอบ
วชิาชีพบญัชปีฏิบตัิตามข้อก าหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี้ สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชี
ระหว่างประเทศควรพจิารณาใหเ้กดิความสมดุลระหว่าง (ก) มาตรการที่โดยเนื้อหาสาระแลว้เปิด
โอกาสให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชชีะลอหรอืหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการพฒันาความรู้
ต่อเนื่องทางวชิาชพี และ (ข) มาตรการทีเ่ป็นการลงโทษเกนิสมควร 
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ก28. สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศบางแห่งอาจมอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะเพกิถอนหรอืไมใ่ห้
สทิธใินการปฏบิตังิานแก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด การเพกิถอนหรอืการ
ไม่ให้สิทธิในการปฏิบัติงานอาจน ามาใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่แสดงอย่างชัดเจนว่ามี
แนวโน้มที่จะไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอย่างแน่นอน โดยพจิารณาจากลกัษณะของการไม่ปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดหรอืจากการตอบสนองต่อการซกัถามของสมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ 
ทัง้นี้ อาจพจิารณาใหม้กีารประกาศรายชื่อผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่จงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
เป็นทางเลอืกหนึ่งของมาตรการในการด าเนินการกบัผู้ที่ไม่ปฏบิตัิตามข้อก าหนด  การประกาศ
รายชื่อดงักล่าว สามารถ (ก) ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการระงบัการท างานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
และ (ข) ให้สญัญาณที่ชดัเจนต่อสาธารณะถึงความมุ่งมัน่ของวชิาชพีในการด ารงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถ 

 

ก29. การก าหนดใชม้าตรการดงักล่าวต้องด าเนินการอยา่งจรงิจงั การทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชจีงใจทีจ่ะ
ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการพฒันาและด ารงไวซ้ึ่งความรูค้วามสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพี
ถอืเป็นการละเมดิหน้าที่ทางวชิาชพีซึ่งสมควรได้รบัการด าเนินการทางวนิัย เนื่องจากการละเมดิ
หน้าทีน่ัน้จะมผีลใหค้วามสามารถในการปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์สาธารณะลดลง 

 

ก30. กระบวนการติดตามผลและการบงัคบัใช้ขอ้ก าหนดที่มปีระสทิธผิลต้องการทรพัยากรที่เพยีงพอ  
สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศอาจพจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะท างาน
ที่เป็นสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศขึ้นเพื่อก ากบัดูแลขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการพฒันา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีและกระบวนการตดิตามผลและการบงัคบัใช้ 

 

ก31. เพื่อแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ  
ควรชีแ้จงต่อสาธารณะถงึขอบเขตที่สมาชกิของตนต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการพัฒนา
ความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพีทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ี 
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