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This document was developed and approved by the International Accounting Education Standards Board 

(IAESB). 

The IAESB develops education standards, guidance, and information papers on pre-qualification 

education, training of professional accountants, and continuing professional education and development.  

The objective of the IAESB is to serve the public interest by setting high-quality education standards for 

professional accountants and by facilitating the convergence of international and national education 

standards. 

The structures and processes that support the operations of the IAESB are facilitated by the International 

Federation of Accountants (IFAC). 
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มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบบัที ่2 (ฉบบัปรบัปรงุ) 
เริม่บงัคบัใช ้1 กรกฎาคม 2558 

การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก – ความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค 
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บทน ำ 

ขอบเขตของมำตรฐำน (อ้ำงถึง ย่อหน้ำท่ี ก1-ก6) 

1.  มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ีก าหนดผลการเรยีนรูด้า้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคที่
ผู้มุ่งมัน่ประกอบวิชาชีพบญัชีจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทางวชิาชีพระยะ
เริม่แรก ความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคเป็นความสามารถที่จะประยุกต์ความรูท้างวชิาชพีในการ
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 

2.  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบันี้ได้น าเสนอต่อสมาชิกสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศ  
(IFAC) สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศมคีวามรบัผดิชอบในการสร้างความเชื่อมัน่ว่าการ
พัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่แรกของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้  นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้  อาจมี
ประโยชน์ต่อสถาบนัการศกึษา ผูว้่าจา้ง หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครฐัและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น
ทีส่นบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ี
 

3.  มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้ก าหนดความรูค้วามสามารถดา้นต่างๆ และผลการเรยีนรูท้ี่
อธบิายถงึความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคทีผู่มุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นต้องมก่ีอนทีจ่ะสิน้สุด
การพัฒนาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัที่ 3การพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก - ทกัษะวชิาชพี และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัที่ 4การพฒันา
ทางวชิาชพีระยะเริม่แรก – ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี ก าหนดความรูค้วามสามารถ
ด้านต่าง ๆ และผลการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถที่ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชมีุ่งเน้น
ภายในระยะการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก โดยรวมแลว้มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศทัง้3 
ฉบบัก าหนดความรูค้วามสามารถด้านต่าง ๆ และผลการเรยีนรู ้ ที่อธบิายถงึความรูค้วามสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชีจ าเป็นต้องมีก่อนที่จะสิ้นสุดการพฒันาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก 
 

4.  ค านิยามและค าอธบิายของค าศัพท์ที่ส าคญัที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีป็นไปตามอภธิานค าศพัท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศ 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  

5. มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 
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วตัถปุระสงค ์(อ้างถึง ย่อหน้า ก7) 

6.  มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อก าหนดความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค
ที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชีพบญัชีจ าเป็นต้องพัฒนาและแสดงให้เห็น ก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทาง
วชิาชพีระยะเริม่แรก เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีด ้

 

ข้อก ำหนด 

ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค (อ้ำงถึง ย่อหน้ำ ก8-ก12) 
7.  สมาชกิสหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศต้องก าหนดผลการเรยีนรูด้า้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค

ทีผู่มุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องพฒันาใหม้ขีึน้ก่อนที่จะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก 

โดยผลการเรยีนรูด้งักล่าวตอ้งรวมรายการทีป่รากฏในตาราง ก 

ตำรำง ก ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค 

ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(ก) การบญัชกีารเงนิและ
การรายงานทางการเงนิ 

(ปานกลาง) 
 

(1) ประยกุตใ์ชห้ลกัการบญัชกีบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(2) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRSs) 
หรอืมาตรฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(3) ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีใ่ชจ้ดัท างบการเงนิ 

(4) จดัท างบการเงนิซึง่รวมถงึงบการเงนิรวมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ หรอืมาตรฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) ตคีวามงบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) ตคีวามของรายงานต่าง ๆ ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลูทางการเงนิ 
เช่น รายงานความยัง่ยนื และรายงานฉบบับรูณาการ 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(ข)  การบญัชบีรหิาร  
 (ปานกลาง) 

(1) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร
รวมถงึตน้ทุนผลติภณัฑ ์การวเิคราะหผ์ลต่าง การบรหิารสนิคา้คงเหลอื 
และการจดัท างบประมาณและการพยากรณ์ 

(2) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเชงิปรมิาณทีเ่หมาะสมในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ตน้ทุนและตวัผลกัดนัตน้ทุน 

(3) วเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทางการเงนิเพื่อ
น าเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร 

(4) จดัท ารายงานเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร ซึง่รวมถงึ
รายงานต่างๆ ทีมุ่ง่เน้นการวางแผนและการจดัท างบประมาณ การ
บรหิารตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏบิตังิาน และการ
เทยีบเคยีงสมรรถนะกบัเกณฑม์าตรฐาน  

(5) ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผลติภณัฑแ์ละส่วนงานธุรกจิ 

(ค)  การเงนิและการบรหิาร
การเงนิ 

(ปานกลาง) 

(1) เปรยีบเทยีบแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ทีม่สี าหรบัองคก์ร รวมถงึการจดัหา
เงนิทุนจากธนาคาร เครือ่งมอืทางการเงนิ ตลาดหุน้กู ้ตลาดหุน้ทุนและ
ตลาดพนัธบตัรรฐับาล 

(2) วเิคราะหค์วามตอ้งการดา้นกระแสเงนิสดและเงนิทุนหมุนเวยีนของ
องคก์ร 

(3) วเิคราะหฐ์านะการเงนิในปัจจบุนัและในอนาคตขององคก์รโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ซึง่รวมถงึ การวเิคราะหอ์ตัราส่วน การวเิคราะห์
แนวโน้ม และการวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(4) ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการค านวณ
ตน้ทุนเงนิทุนขององคก์ร 

(5) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการ
ประเมนิการตดัสนิใจลงทุน 

(6) อธบิายวธิกีารประเมนิมลูค่าดว้ยวธิรีายได ้วธิสีนิทรพัย ์และวธิมีลูค่า
ตลาดทีใ่ชส้ าหรบัการตดัสนิใจลงทุน การวางแผนธุรกจิ และการบรหิาร
การเงนิในระยะยาว 

(ง)  ภาษอีากร 
(ปานกลาง) 

(1) อธบิายขอ้ก าหนดและการปฏบิตัติามระบบการจดัเกบ็ภาษอีากรของ
ประเทศ  

(2) จดัท าการค านวณภาษทีางตรงและทางออ้มส าหรบับุคคลธรรมดาและ
นิตบิุคคล 

(3) วเิคราะหป์ระเดน็ภาษอีากรทีส่มัพนัธก์บัรายการคา้ระหว่างประเทศที่
ไมซ่บัซอ้น 

(4) อธบิายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษ ีการหลกีเลีย่งภาษแีละ
การหนีภาษ ี

(จ)  การสอบบญัชแีละการ
ใหค้วามเชื่อมัน่ 

(ปานกลาง) 

(1) อธบิายวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ 

(2) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง (เช่น มาตรฐานการ
สอบบญัชรีะหว่างประเทศ) และกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิ 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(3) ประเมนิความเสีย่งของขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิและพจิารณาถงึผลกระทบต่อกลยทุธก์ารตรวจสอบ 

(4) ประยกุตใ์ชว้ธิเีชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นงานตรวจสอบ 

(5) อธบิายองคป์ระกอบส าคญัของงานใหค้วามเชื่อมัน่และมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบังานนัน้ 

(ฉ)  การก ากบัดแูล การ
บรหิารความเสีย่ง และ
การควบคุมภายใน 

(ปานกลาง) 

(1)  อธบิายหลกัการการก ากบัดูแลที่ดซีึ่งรวมถึงสทิธแิละความรบัผดิชอบ
ของผู้เป็นเจา้ของ นักลงทุน และผู้มหีน้าที่ก ากบัดูแลที่ได้รบัการก ากบัดูแล 
และอธบิายบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยีในขอ้ก าหนดดา้นการก ากบัดูแล การ
เปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 

(2)  วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของกรอบแนวคดิในการก ากบัดแูลองคก์ร 

(3)  วเิคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคดิในการ
บรหิารความเสีย่ง 

(4)  วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงาน
ทางการเงนิ 

(ช)  กฎหมายและขอ้บงัคบั
ทางธุรกจิ 
(ปานกลาง) 

(1)  อธบิายกฎหมายและขอ้บงัคบัทีก่ ากบัดแูลกจิการทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั  

(2)  อธิบายกฎหมายและข้อบังคบั ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

(ซ)  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ปานกลาง) 

(1)  วเิคราะหค์วามเพยีงพอของการควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการควบคุมระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(2)  อธบิายว่าเทคโนโลยสีารสนเทศมปีระโยชน์ต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
การตดัสนิใจอยา่งไร 

(3)  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจด้วยการวเิคราะห์
ธุรกจิ 

(ฌ)  สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกจิและองคก์ร 

(ปานกลาง) 

(1)  อธบิายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลกัดนัหลกั
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นกฎหมาย ดา้นการเมอืง ดา้นสงัคม ดา้นเทคนิค ดา้นการ
ต่างประเทศ และดา้นวฒันธรรม 

(2)  วเิคราะห์ลกัษณะของสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การเงนิระหว่างประเทศ 

(3)  ระบุลกัษณะส าคญัของโลกาภวิฒัน์ซึง่รวมถงึบทบาทของธุรกจิขา้มชาต ิ
การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และตลาดเกดิใหม ่

(ญ) เศรษฐศาสตร ์
(พืน้ฐาน) 

(1) อธบิายหลกัการพืน้ฐานของเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคและเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค 

(2) อธบิายผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในดชันีชีว้ดัดา้นเศรษฐศาสตรม์ห
ภาคต่อกจิกรรมทางธุรกจิ 

(3) อธบิายโครงสรา้งตลาดประเภทต่างๆซึง่รวมถงึการแข่งขนัสมบูรณ์ การ
แขง่ขนัแบบผกูขาด การผกูขาด และการมผีูข้ายน้อยราย 

(ฎ) กลยทุธธ์ุรกจิและการ
จดัการ 

(ปานกลาง) 

(1) อธบิายวธิกีารต่าง ๆ ทีอ่าจใชใ้นการออกแบบและจดัรปูแบบองคก์ร 

(2) อธบิายวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของหน้าทีแ่ละการด าเนินงาน
ประเภทต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
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ด้านของความรู้
ความสามารถ 
(ระดบัความเช่ียวชาญ) ผลการเรียนรู้ 

(3) วเิคราะหปั์จจยัภายนอกและภายในทีอ่าจมอีทิธพิลต่อกลยทุธข์อง
องคก์ร  

(4) อธบิายกระบวนการทีอ่าจน ามาใชใ้นการด าเนินกลยทุธข์ององคก์ร 

(5) อธบิายว่าทฤษฎพีฤตกิรรมองคก์รอาจน ามาใชเ้พื่อยกระดบัผลการ
ปฏบิตังิานของบุคคล ทมีงาน และองคก์รไดอ้ยา่งไร 

 

กำรทบทวนหลกัสูตรวิชำชีพทำงกำรบญัชี (อ้ำงถึงย่อหน้ำท่ี ก13-ก14) 
8.   สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศต้องทบทวนและปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาชีพทางการบญัชีที่

ออกแบบขึ้นอย่างสม ่าเสมอเพื่อพฒันาผลการเรยีนรูใ้ห้ได้ตามมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบัน้ี 

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค (อ้ำงถึงย่อหน้ำท่ี ก15-ก16) 

9.   สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชรีะหว่างประเทศต้องจดักจิกรรมการประเมนิผลทีเ่หมาะสมเพื่อวดัผลสมัฤทธิ ์
ดา้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคของผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัช ี 

 

ค ำอธิบำย 

ขอบเขตของมำตรฐำนฉบบัน้ี (อ้ำงถึง ย่อหน้ำท่ี 1-4)  
ก1.   ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชคีอื บุคคลผู้เริม่เขา้สู่หลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชซีึง่เป็นส่วนหนึ่งของ

การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรก การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกคอืการเรยีนรูแ้ละการพฒันาที่
ผูมุ้่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชไีด้พฒันาความรูค้วามสามารถเป็นล าดบัแรกอนัน าไปสู่การปฏบิตัติาม
บทบาทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกหมายรวมถงึ การศกึษาทัว่ไป 
การศกึษาวชิาชพีทางการบญัช ีประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิและการประเมนิผล การพฒันาทางวชิาชพี
ระยะเริม่แรกจะด าเนินไปอยา่งต่อเนื่องจนกระทัง่ผูมุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชสีามารถแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีตามทีไ่ดก้ าหนดไวส้ าหรบับทบาททีต่นไดเ้ลอืกไวใ้นวชิาชพีบญัช ี
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ก2.    ในระดบัสากล มคีวามแตกต่างอย่างมสีาระส าคญัด้านกฎหมายและข้อบงัคบัที่เป็นตวัก าหนดการ

ได้มาซึ่งคุณสมบตั ิ(หรอืการอนุมตัใิบอนุญาตประกอบวชิาชพี) ของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ีสมาชกิ
สหพนัธน์กับญัชรีะหว่างประเทศแต่ละองคก์รอาจก าหนดจดุเชื่อมโยงทีเ่หมาะสมระหว่างจุดสิน้สุดของ
การพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกและการได้มาซึ่งคุณสมบตัิ (หรอืการอนุมตัใิบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี) ส าหรบัสมาชกิขององคก์ร 

 
ก3.   การรวมความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคในการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกเป็นการวางพื้นฐาน

ส าหรบัการปฏบิตัติามบทบาทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีการพฒันาความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค
ต่อจากนี้ คือการมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพ ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบบัที ่7 การพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี 

 
ก4.   ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพสามารถอธบิายและจ าแนกได้แตกต่างกนัหลายวธิ ีในมาตรฐาน

การศกึษาระหว่างประเทศ ความรูค้วามสามารถทางวชิาชพีหมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตัติาม
บทบาทให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ความรู้ความสามารถทางวชิาชพีมคีวามหมายมากกว่า
ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัการ มาตรฐาน แนวคดิ ข้อเท็จจรงิและกระบวนการ ความรูค้วามสามารถทาง
วชิาชพีเป็นการบูรณาการและการประยุกต์ของ (ก) ความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค (ข) ทกัษะทาง
วชิาชพีและ (ค) ค่านิยม จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพี 

 
ก5.   ด้านของความรู้ความสามารถ คือ กลุ่มผลการเรยีนรู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกันและสามารถจดัเข้าใน

หมวดหมูเ่ดยีวกนัได้ ความรูค้วามสามารถดา้นเทคนิคหมายรวมถงึความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการ
บญัชกีารเงนิและการรายงานทางการเงนิ การภาษอีากรและเศรษฐศาสตร ์ความรูค้วามสามารถด้าน
ทกัษะทางวชิาชพีหมายรวมถึงทกัษะทางปัญญาและองค์กร และความรูค้วามสามารถด้านค่านิยม 
จรยิธรรม และทศันคตทิางวชิาชพีหมายรวมถงึความรู้ความสามารถด้านหลกัจรยิธรรมพรอ้มทัง้การ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และการใชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

 
ก6.   ผลการเรยีนรูเ้ป็นตวัก าหนดเนื้อหาและความรูเ้ชงิลกึ ความเขา้ใจ และการประยุกต์ใชท้ีจ่ าเป็นส าหรบั

ความรู้ความสามารถที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน ผลการเรยีนรู้สามารถแสดงให้เห็นในบรบิทของ
สภาพแวดลอ้มการท างาน หรอืหลกัสตูรวชิาชพีทางการบญัช ี
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วตัถปุระสงค ์(อ้ำงถึง ย่อหน้ำท่ี 6) 
ก7.    การก าหนดความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคที่ผู้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชจี าเป็นต้องพฒันาและ

แสดงใหเ้หน็ก่อนทีจ่ะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกตอบสนองวตัถุประสงคห์ลายประการ 
ไดแ้ก่ การปกป้องส่วนไดเ้สยีสาธารณะ การยกระดบัคุณภาพงานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและการ
ส่งเสรมิความเชื่อมัน่ในวชิาชพีบญัช ี

ผลกำรเรียนรู้ส ำหรบัควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค (อ้ำงถึง ย่อหน้ำท่ี 7) 
ก8.   ตาราง ก แสดงผลการเรยีนรู้ดา้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคทีผู่้มุ่งมัน่ประกอบวชิาชพีบญัชตี้อง

พฒันาใหม้ขีึน้ก่อนทีจ่ะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะเริม่แรกโดยไม่ค านึงถงึสาขาความเชีย่วชาญ
หรอืบทบาทในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่ตัง้ใจจะมใีนอนาคต ผลการเรยีนรู้เหล่านี้ เป็นพื้นฐาน
ส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนการพฒันาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบทบาทในการประกอบ
วชิาชพีบญัชทีีต่่างกนั เช่น ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานตรวจสอบ หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษอีากร 

 
ก9.   ในการออกแบบหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัช ีความรูค้วามสามารถ 11 ด้านที่แสดงในตาราง ก อาจ

ใชช้ื่อไม่ตรงกบัชื่อของรายวชิาทีก่ าหนด นอกจากนี้ผลการเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรูค้วามสามารถ
ดา้นใดดา้นหนึ่งอาจไดร้บัการพฒันาใหม้ขีึน้ในรายวชิามากกว่าหนึ่งรายวชิา ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาดา้น
นัน้ ๆ เช่น ผลการเรยีนรู้ดา้นการบญัชกีารเงนิและการรายงานทางการเงนิอาจได้รบัการพฒันาให้มี
ขึ้นในรายวิชาทางการบญัชกีารเงนิและการรายงานทางการเงนิ2 รายวชิาหรอืมากกว่านัน้ผลการ
เรยีนรูบ้างขอ้อาจพฒันาให้มขีึน้ในหลายรายวชิาที่มคีวามแตกต่างกัน โดยทีไ่ม่มรีายวชิาใดวชิาหนึ่ง
มุ่งเน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นนัน้โดยตรง เช่น ผลการเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
อาจพฒันาให้มขีึน้โดยการบูรณาการเนื้อหาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งในรายวชิาทีเ่น้นการบญัชเีพื่อการจดัการ 
และ/หรอื การสอบบญัชแีละการใหค้วามเชื่อมัน่ นอกจากนี้การจดัล าดบัความรูค้วามสามารถดา้นต่าง 
ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชอีาจแตกต่างไปจากการจดัล าดบัที่แสดงในตาราง ก 
ได ้เช่น ความรูค้วามสามารถดา้นเศรษฐศาสตรจ์ดัไวใ้นล าดบัทา้ย ๆ ในตาราง ก แต่อาจน ามาสอนใน
ระยะตน้ของหลกัสตูรวชิาชพีทางการบญัชไีด ้

 
ก10.  มวีธิใีนการอธบิายและจดัระดบัความเชี่ยวชาญหลายวธิี ค าอธบิายที่จดัท าขึ้นโดยคณะกรรมการ

มาตรฐานการศึกษาการบญัชีระหว่างประเทศแสดงไว้ในภาคผนวก กค ำอธิบำยเรือ่งระดบัควำม
เชีย่วชำญ 

 
ก11.  ตามที่แสดงในตาราง ก มกีารก าหนดระดบัความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของความรูค้วามสามารถที่

คาดหวงัใหผู้มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชตี้องพฒันาใหม้ขีึน้ก่อนทีจ่ะสิน้สุดการพฒันาทางวชิาชพีระยะ



 

[13] 

 

เริ่มแรก ระดับความเชี่ยวชาญนี้ระบุถึงบรบิทที่ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องถูกคาดหวังให้ผู้มุ่งมัน่
ประกอบวิชาชีพบญัชีแสดงให้เห็นโดยรวมทัง้ผลการเรยีนรู้และระดบัความเชี่ยวชาญของความรู้
ความสามารถเป็นข้อมูลที่ช่วยสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศออกแบบหลกัสูตรวชิาชีพ
ทางการบญัชขีองตน 

 
ก12.  ในหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัช ี สมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศอาจ (ก) ก าหนดความรู้

ความสามารถดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ (ข) เพิม่ระดบัความเชีย่วชาญส าหรบัความรูค้วามสามารถบางดา้น 
หรอื (ค) พฒันาผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ
ฉบบันี้ ซึ่งการเพิ่มเติมเหล่านี้อาจด าเนินการเมื่อสมาชกิสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศเตรยีมผู้
มุ่งมัน่ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ท างานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ (เช่น งาน
ภาครฐั) หรอืบทบาทใดบทบาทหน่ึงโดยเฉพาะ (เช่น นกับญัชบีรหิาร หรอื ผูส้อบบญัช)ี 

กำรทบทวนหลกัสูตรวิชำชีพทำงกำรบญัชี (อ้ำงถึงย่อหน้ำท่ี 8) 
ก13.  หลกัสตูรวชิาชพีทางการบญัชอีอกแบบขึน้เพื่อสนบัสนุนใหผู้มุ้ง่มัน่ประกอบวชิาชพีบญัชพีฒันาความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่แรก 
หลกัสูตรดงักล่าวอาจเป็นการศึกษาในระบบที่ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาอื่น 
สมาชกิสหพนัธน์ักบญัชรีะหว่างประเทศ และผูว้่าจา้ง ในรปูแบบของรายวชิาและมกีารให้คุณวุฒเิมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การออกแบบหลกัสูตรวชิาชพีทางการ
บญัชีอาจค านึงถึงข้อมูลส าคญัที่ได้จากผู้มสี่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากสมาชิกสหพนัธ์นักบญัชี
ระหว่างประเทศ 

 
ก14.  การก าหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาชีพทางการบญัชเีป็นประจ าสะท้อนให้เหน็ถึง

สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่มคีวามซบัซ้อนและมกีารเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ โดยปกต ิรอบของการทบทวนหลกัสูตรอาจด าเนินการทุกระยะ3 ถงึ 5 ปี แต่จะเป็นการ
เหมาะสมหากมกีารทบทวนบ่อยครัง้ขึน้ เช่น มกีารพจิารณาถงึการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงเทคนิค (อ้ำงถึงย่อหน้ำท่ี 9) 
ก15.  มำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศฉบบัที ่6  กำรพัฒนำทำงวชิำชีพระยะเริม่แรก - กำรประเมิน

ควำมรู้ควำมสำมำรถเยีย่งผู้ประกอบวิชำชีพก าหนดหลักการที่ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
ประเมนิผลที่ใช้วดัผลสมัฤทธิด์้านความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคและองค์ประกอบอื่นของความรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
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ก16.  มกีจิกรรมการประเมนิผลหลายรปูแบบทีส่ามารถใชว้ดัผลสมัฤทธิด์า้นความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิค

ของผู้มุ่งมัน่ประกอบวิชาชีพบัญชี กิจกรรมการประเมินผลที่เหมาะสมอาจรวมถึง (ก) การสอบ
ขอ้เขยีน ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่ต้องการค าตอบแบบสัน้ (ข) กรณีศกึษา (ค) การเขยีนเรยีงความ 
(ง) ข้อสอบแบบปรนัย (จ) การประเมินในสถานที่ท างาน และ (ฉ) การประเมินความรู้เดิมเพื่อ
พจิารณาการยกเวน้การพฒันาวชิาชพีระยะเริม่แรกในบางดา้น 
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ภาคผนวก ก 

ค ำอธิบำยระดบัควำมเช่ียวชำญ 
ค าอธิบายเรื่องระดับความเชี่ยวชาญนี้ใช้ร่วมกับผลการเรยีนรู้ในเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการศกึษาการบญัชรีะหว่างประเทศฉบบัอื่น ๆ ไดแ้ก่ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศฉบบัที ่
2 ฉบบัที่ 3 และฉบบัที่ 4 ค าอธบิายเรื่องระดบัความเชี่ยวชาญให้ค าอธบิายความเชี่ยวชาญไว้ 3 ระดบั 
ค าอธิบายระดับความเชี่ยวชาญนี้และผลการเรยีนรู้เป็นข้อมูลที่ช่วยสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง
ประเทศออกแบบหลกัสูตรวชิาชพีทางการบญัชีส าหรบับทบาทในการประกอบวชิาชพีบญัชีและความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของวชิาชพีบญัชทีีห่ลากหลาย 
 

ระดบัความเช่ียวชาญ ค าอธิบาย 
พืน้ฐาน โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง

ต่อไปนี้ 
 การนิยาม การอธบิาย การสรุป และการตีความ หลกัการและทฤษฎี

พื้นฐานของความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อให้
ปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ภายใตก้ารควบคุมงานทีเ่หมาะสม 

 การปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยใชท้กัษะทางวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
 การตระหนักถึงความส าคญัของค่านิยม จรยิธรรม และทัศนคติทาง

วชิาชพีในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 การแก้ไขปัญหาที่ไม่ซบัซ้อน และการส่งต่องานหรอืปัญหาที่มคีวาม

ซบัซอ้นใหผู้ค้วบคุมงานหรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และ 
 การให้ขอ้มูลและอธบิายความคดิได้อย่างชดัเจน ผ่านการสื่อสารด้วย

วาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
ผลการเรยีนรูใ้นระดบัพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ในการท างานที่มี
ลกัษณะคลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบัต ่า 

ปานกลาง โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ การเปรยีบเทียบ และการวเิคราะห์หลกัการและทฤษฎี

พื้นฐานของความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็น
อิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ และเพื่อ
การตดัสนิใจ 

 การผสมผสานความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคและทกัษะทางวชิาชพี
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เพื่อปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ 
 การประยุกต์ใช้ค่านิยม จรยิธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพในงานที่

ไดร้บัมอบหมาย และ 
 การน าเสนอขอ้มลูและการอธบิายความคดิไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยวาจาและ

ลายลกัษณ์อักษร ในการสื่อสารกบัผู้มสี่วนได้เสียด้านการบญัชี และ
ดา้นอื่น 

ผลการเรยีนรูใ้นระดบัปานกลางจะเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ในการท างานที่มี
ลกัษณะคลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบักลาง 

สงู โดยทัว่ไปผลการเรยีนรูส้ าหรบัความรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น จะเน้นเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 การเลือกใช้และการบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรู้

ความสามารถเชงิเทคนิคในดา้นต่าง ๆ เพื่อบรหิารและด าเนินโครงการ
และงานที่ได้รบัมอบหมาย และเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

 การบูรณาการความรูค้วามสามารถเชงิเทคนิคและทกัษะทางวชิาชีพ
เพื่อบรหิารและด าเนินโครงการและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 การใช้ดุลยพินิจตามแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกับค่านิยม จรยิธรรม 
และทศันคตทิางวชิาชพี 

 การประเมิน การวิจ ัย และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ภายใต้การ
ควบคุมงานอยา่งมขีอบเขต 

 การคาดคะเนสถานการณ์ การขอค าปรกึษาอย่างเหมาะสม และการ
พฒันาแนวทางแกไ้ขประเดน็และปัญหาทีซ่บัซอ้น และ 

 การน าเสนอและการอธบิายขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในเชงิโน้มน้าวใจใหก้บัผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีหลากหลายกลุ่มไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ผลการเรยีนรู้ข ัน้สูงจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการท างานที่มีลกัษณะ
คลุมเครอื ซบัซอ้น และไมแ่น่นอน ในระดบัสงู 
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International Education Standardsรา่งมาตรฐานฯ เอกสารการขอค าปรกึษา และ สิง่พมิพอ์ื่นของ IAESB
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