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วัตถุประสงคของเอกสารฉบับนี้ 
 
1 เอกสารฉบับนี้ใหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับ 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  (International Education Standards for Professional Accountants 
(IES)) เอกสารฉบับนี้ ยังอธิบายขอบเขตของประเด็นที่อยู ในมาตรฐานการศึกษา 
และให วิธีการที่จะนํามาตรฐานการศึกษาไปใชและปรับใช กับโปรแกรมการศึกษา 
ขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติ 

 
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
 
2 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดกําหนดมาตรฐานของ

แนวทางปฏิบัติที่ ดีในการศึกษาและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป  มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเสนอเกณฑ
มาตรฐานที่องคกรสมาชิกสมควรปฏิบัติใหไดเพื่อการเตรียมตัวและการพัฒนาของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่อง  เกณฑมาตรฐานเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญของเนื้อหาและ
กระบวนการในการใหการศึกษาและพัฒนาใหอยูในระดับที่สามารถนําไปใชและเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เนื้อหาที่เปนตัวอักษรปกติในมาตรฐานการศึกษาเปนส่ิงท่ีชวยอธิบาย
ขอกําหนดที่เปนตัวอักษรหนาที่อยูในแตละยอหนาของมาตรฐานการศึกษา 

 
3 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหอยูภายใตกฎหมายและ

ขอบังคับของแตละประเทศ   แตจะใหขอมูลเพื่อเปนแหลงอางอิงและจูงใจผูมีหนาท่ีควบคุม
และกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพในแตละประเทศทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ท่ัวไป 

 
4 องคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติทุกองคกรไดรับการคาดหวังใหทําตามมาตรฐาน

การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการศึกษาจึงเนนการ
ปฏิบัติโดยองคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติมากกวาการปฏิบัติโดยเนนไปท่ีสมาชิก
แตละบุคคลขององคกร  องคกรสมาชิกไดรับความคาดหวังวาจะไดใชความพยายามอยางย่ิง
ในการที่จะ 

1) นํามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี และขอกําหนด
อ่ืนที่ออกโดยคณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีนานาชาติไปปฏิบัติ  และ 
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2) ทําใหองคประกอบที่สําคัญของเนื้อหาและกระบวนการการใหการศึกษาซึ่งเปน
พื้นฐานของ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
กลายเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาขององคกรสมาชิก หรือจูงใจผูมีหนาที่
รับผิดชอบออกขอกําหนดดานการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีที่จะรวมองคประกอบ
เหลานั้นไวเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาสําหรับในกรณีท่ีหนาที่ความ
รับผิดชอบที่จะใหการศึกษาขึ้นอยูกับองคกรอื่น 
(ดู Statement of Membership Obligations 2 ฉบับรางที่ออกเผยแพรเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 

 
5 สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวาองคกรสมาชิกแตละแหงนั้นอาจจะอยูในขั้นของ

การพัฒนาที่ไมเหมือนกัน บางองคกรอาจจะไดปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การศึกษาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในขณะที่องคกรอื่นอาจพบวาการดําเนินการเชนนั้น
เปนเรื่องที่ทาทายในการดําเนินการ สหพันธนักบัญชีนานาชาติจะตรวจทานขอกําหนด
ตางๆ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมของวิชาชีพ วัฒนธรรมและความยืดหยุน
ของวิธีการนําไปปฏิบัติ 

 
6 มาตรฐานการศึกษาแตละฉบับนั้นจําเปนจะตองศึกษารวมกับแมบทการศึกษาระหวาง

ประเทศ  และคําอภิปรายที่เก่ียวของและเอกสารอธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติที่ไดรวมไวอยู
ในเอกสารฉบับนี้ 

 
ขอมูลพื้นฐาน 
7 เปาหมายของการศึกษาวิชาชีพบัญชีและการใหมีประสบการณการทํางานจริงคือเพื่อได 

ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีสมรรถนะที่จะทําประโยชนใหวิชาชีพและสังคม  เมื่อผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
พัฒนาและรักษาทัศนคติการเรียนตลอดจนรักษาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี 

 
8 การเรียนเพื่อเรียนรูเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะและวิธีการท่ีจะชวยใหผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีแตละบุคคล  ไดเรียนอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และชวยใหบุคคลเหลาน้ัน
ใชวิธีการการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไปใชเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การกระทํา
ดังกลาวเปนกระบวนการของการไดมาซึ่งความเขาใจและการใชกลยุทธที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มความสามารถที่จะแสวงหาและปรับใชความรู  กระบวนการนี้เปนผลมาจาก และยัง
นําไปสูการสงเสริมจิตวิญญาณความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และความตองการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
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9 การศึกษาและประสบการณปฏิบัติทํางานจริงของผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นควรจะทําให
เกิดพื้นฐานของความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ  คานิยมทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณ 
และทัศนคติทางวิชาชีพที่จะทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเรียนรูและปรับตัว
รองรับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่ เ กิดขึ้นในชวงชี วิตการประกอบวิชาชีพ   ขีด
ความสามารถเหลานี้ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถระบุปญหา รูวาความรูใด
จําเปนในการแกปญหานั้น รูวาจะแสวงหาความรูทางวิชาชีพมาจากที่ใด  และรูวาจะนํา
ความรูทางวิชาชีพไปใชอยางถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อใหไดมาซึ่งวิธี
แกปญหาที่เหมาะสม  ความสมดุลขององคประกอบเหลานี้อาจแตกตางกันไปแตส่ิงที่
จําเปนก็คือการพัฒนาพื้นฐานความรูและทักษะที่แข็งแกรงเพื่อผลิตผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่มีสมรรถนะควบคูไปกับคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติที่เหมาะสม 

 
10 หลายปที่ผานมาคณะกรรมการการศึกษาของสหพันธนักบัญชีนานาชาติไดออกแนว

ปฏิบัติและเอกสารอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  คณะกรรมการไดพิจารณาแลววา 
ขณะนี้เปนเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาตรฐานการศึกษาแตละฉบับที่มีรากฐานมาจาก
แมบทการศึกษา โดยแยกสวนประกอบหลักของการศึกษาวิชาชีพบัญชี (ดูยอหนาที่ 25) 
ออกเปนมาตรฐานการศึกษาแตละฉบับ  องคกรวิชาชีพบัญชีในระดับนานาชาตินั้นกําลัง
พัฒนามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ และมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 
ตามที่มีมติเห็นชอบกันไวแลว  และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจะสงเสริมมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
11 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นจัดทําขึ้นตลอดจน

ปรับปรุงใหทันตอยุคสมัย โดยมีรากฐานมาจากแนวปฏิบัติการศึกษาระหวางประเทศ (IEG) 
ซ่ึงออกโดยสหพันธนักบัญชีนานาชาติมากอนหนานี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวทางปฏิบัติ
สําหรับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 91 และฉบับที่ 102  มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดกําหนดขึ้นมาจากพื้นฐานของการยอมรับวา
วิชาชีพบัญชีไดรับการคาดหวังในระดับโลกอยางมากท่ีจะสรางและปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งแสดงถึงสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ตอบสนองความตองการของ
สาธารณชน 

                                                 
1 แนวทางปฎิบัติสําหรับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 ( IEG 9) เรื่อง  Prequalification Education, 
Assessment of Professional Competence and Experience Requirements of Professional Accountants 
2 แนวทางปฎิบัติสําหรับมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับที่ 10 (IEG 10) เรื่อง  Professional Ethics for 
Accountants: The Educational Challenge and Practical Application 
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12 แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศและเอกสารอื่นๆที่สหพันธนักบัญชีนานาชาติ 
เปนผูออกและไดรับการอางถึงในมาตรฐานการศึกษาเหลาน้ีจะนําเสนอไวในทายของ
มาตรฐานการศึกษาแตละฉบับโดยรวมไวกับแหลงอางอิงอ่ืนๆ  

 
ความสําคัญของการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 
 

 
14 โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีและประสบการณทํางานจริงนั้นจําเปนตองมีการพัฒนาที่

เพิ่มขึ้นจากวิธีการแบบเดิม  วิธีการแบบใหมน้ันเนน “การถายทอดความรู”  โดยที่การ
เรียนรูนั้นไดรับการจํากัดความหมายและวัดผลไดอยางแนนอนท้ังในดานความรูดานหลักการ 
มาตรฐาน แนวคิด ขอเท็จจริง และวิธีการ ณ เวลาท่ีกําหนดไว 

 
15 ความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพจําเปนตองไดรับการเนนใหมี

ความสําคัญมากขึ้น  เพื่อใหมีการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ บุคคลท่ีจะเปน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นควรมีความตองการท่ีจะเรียนรูและนําความรูใหมๆไปใชไดอยาง
สม่ําเสมอ 

 
16 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีน้ันเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในทุกสังคม  เมื่อโลกเคล่ือนไปสู

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโลก  รวมทั้งการลงทุนและการดําเนินกิจการขามพรมแดนที่มีมาก
ขึ้นกวาท่ีเคยเปนมา  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทัศนคติที่กวางขวางเพื่อจะเขาใจ
สภาพแวดลอมที่กิจการและองคกรอื่นดําเนินงานอยู 

 
 

13 ทุกวัฒนธรรมนั้นอยูในส่ิงแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ปจจุบันตองเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาการที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และจําเปนตอง
สามารถสนองความตองการขอมูลและรายงานที่ตองการในระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่อิง
ความรู  การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีนอกเหนือจากการไดมาซึ่งความรูทางวิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีดานตางๆแลว ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังจําเปนตองมีทักษะท่ีจะทําใหตน
สามารถเปนไดท้ังท่ีปรึกษาธุรกิจ นักวิเคราะหการเงิน ผู ส่ือสาร นักเจรจาตอรอง และ
ผูจัดการในแตละสถานการณที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม และ
ความตองการท่ีจะยกยององคกรที่ตนทํางานอยู  ก็เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี สวนคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพก็เปนสวนสงเสริมในการเปน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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17 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนั้นเปนคุณลักษณะหลักของสภาพแวดลอมการทํางานของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีอยูแลว แรงกระตุนที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากหลาย
สาเหตุ อาทิ โลกาภิวัตน เทคโนโลยีดานขอมูลและการสื่อสาร และการขยายตัวของกลุมผูมี
สวนไดเสียซึ่งรวมไปถึงผูกํากับดูแลและคณะกรรมการควบคุม ในปจจุบันผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีไดรับความคาดหวังวาจะสนองความตองการขอมูลของนักลงทุน เจาหนี้ และผูใชขอมูล  
ท้ังที่เปนขอมูลการเงินและที่ไมเปนขอมูลการเงิน 

 
18 กิจการธุรกิจและองคกรอื่นๆนั้นมีสวนรวมในขอตกลงและการติดตอทางธุรกิจที่ซับซอน

มากกวาเคยเปนมาในอดีต การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสําคัญมากขึ้นเทคโนโลยี
สารสนเทศไดรับการพัฒนาตอไปอยางรวดเร็ว  และอินเตอรเน็ตไดวิวัฒนาการสื่อสารท่ัวโลก  
การคาขายและพาณิชยกรรมขามประเทศเกิดมากขึ้น  การแปรรูปการดําเนินงานใหเปนแบบ
เอกชนไดกลายเปนแนวโนมที่สําคัญในหลายประเทศ  การลงโทษตามกฎหมายกลายเปนส่ิง
ปกติมากขึ้นในหลายสังคม  ในขณะที่สังคมตางก็มีโครงสรางทางกฎหมายที่กําหนดความ
รับผิดชอบของแตละวิชาชีพอยางแตกตางกัน  ตลอดจนไดมีการใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
19 แนวโนมเหลานี้นําไปสูความจําเปนท่ีจะตองมีการเพิ่มความรับผิดชอบตอหนาที่ซ่ึงทําใหใน

ทุกวัฒนธรรมไดเกิดขอเรียกรองตอวิชาชีพตางๆ เพิ่มขึ้น  การสนองขอเรียกรองตางๆ น้ัน 
เปนความรับผิดชอบของวิชาชีพและเปนส่ิงวัดคานิยมทางวิชาชีพตอสังคม 

 
20 แนวโนมดังกลาวทาทายใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุมเทตอสังคมมากกวาที่เคยเปนมา 

แนวโนมเหลานั้นยังทาทายการดํารงสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  การยอมรับ
วิชาชีพบัญชีขึ้นอยูกับความสามารถและความตั้งใจแนวแนของสมาชิกขององคกรสมาชิกที่จะ
รับผิดชอบเพื่อสนองความทาทายเหลานั้น  ส่ิงนี้เปนความรับผิดชอบขององคกรสมาชิก
สหพันธนักบัญชีนานาชาติที่ตองทําใหมั่นใจวาสมาชิกแตละบุคคลขององคกรตนเองนั้นไดรับ
การสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบตอหนาที่ขางตน 

 
21 เพื่อตอบสนองความทาทายในการทุมเทใหกับสังคม วิชาชีพบัญชีจําเปนตองมั่นใจวาแตละ

บุคคลที่ จะ เปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี มีและดํารงสมรรถนะในระดับ ท่ีตกลงไว  
แตละบุคคลจะพัฒนาและดํารงสมรรถนะไดดวยการศึกษาและมีประสบการณการทํางานจริง 
รวมถึงการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  ดังน้ัน  องคกรวิชาชีพจําเปนตองกําหนดและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาไวในระดับสูงท้ังสามดานที่กลาวมาไว 
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ขอบเขตของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 
 
22 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมีจุดมุงหมายที่จะ

พัฒนาวิชาชีพบัญชีโดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานตางๆเก่ียวกับขอกําหนดขั้นต่ําในการ
เรียนรูสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อใหมีคุณสมบัติทางวิชาชีพในหลายดาน อาทิ เชน 
การศึกษา ประสบการณการทํางานจริง และการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 
23 หนึ่งในจุดมุงหมายของมาตรฐานการศึกษาคือการระบุหัวขอการเรียนที่จําเปนตองบรรจุไวใน

โปรแกรมการศึกษา มากกวาที่จะเปนการแนะนํารายวิชาท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสมควรจะ
ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากหัวขอการเรียนท่ีระบุไวนั้นมีเนื้อหาตางกันไปในแตละประเทศ  
ทางสหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวาองคกรสมาชิกบางแหงไดกําหนดใหมีหัวขอการ
เรียนที่มากกวาที่ระบุไวนี้  บางองคกรสมาชิกอาจใหความสําคัญกับหัวขอการเรียนบางหัวขอ
มากกวาหัวขออ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวในแตละกรณี  อยางไรก็ตาม คานิยม 
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพเปนส่ิงสําคัญสําหรับทุกหัวขอการเรียนและอาจจะไดรับ
การบรรจุรวมไวในหลาย ๆ วิชา 

 
24 สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวาองคกรสมาชิกอาจอยูในขั้นการพัฒนาที่แตกตางกันไป 

ระดับความเขาใจขั้นต่ําที่กําหนดไวอาจแตกตางกันในแตละองคกรและในแตละชวงเวลาที่
ตางกัน หน่ึงในปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดหลักสูตรคือ ความรู ทักษะ คานิยม 
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับประเทศ วัฒนธรรม หรือองคกรวิชาชีพ
น้ันเพื่อที่จะนําเสนอมุมมองในภาพรวมของนานาประเทศ  อยางไรก็ตามแตละประเทศที่
นําเอามาตรฐานไปปฏิบัติใชจะตองมีการปรับใชมาตรฐานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของแตละประเทศที่แตกตางกัน 

 
25 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดมีขอกําหนดดาน

การศึกษาและพัฒนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชีภายใตรายชื่อมาตรฐานดังตอไปนี้3 
1) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 1 ขอกําหนดเพื่อเขาสูโปรแกรม

การศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 
 

                                                 
3 ตอมาในเดือนกรกฏาคม ค.ศ.2006 สหพันธนักบัญชีนานาชาตไิดออกมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 
8 (IES 8) เรื่อง ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (Competence Requirements for Audit 
Professionals) 



 8

2) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 2 เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี 

3) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 3 ทักษะทางวิชาชีพ 
4) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 4 คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง

วิชาชีพ 
5) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 5 ขอกําหนดดานประสบการณการ

ทํางานจริง 
6) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 6 การวัดผลขีดความสามารถและ

สมรรถนะทางวิชาชีพ 
7) มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เก่ียวกับการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 
การนํามาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีไปปฏิบัติ   
 
26 จุดมุ งหมายโดยรวมคือการไดมาซึ่ งผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีสมรรถนะโดยรวม

สวนประกอบตางๆของโปรแกรมการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  เพื่อบรรลุจุดมุงหมายนี้ใน
ภาพรวมแลว สวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรมการศึกษาที่ไดอาจแตกตางไปได  ดังน้ัน ใน
ปจจุบัน โปรแกรมการศึกษาจึงยังมีความแตกตางกันอยูทั่วโลก 

 
27 การศึกษาทางวิชาชีพไดเตรียมผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหสามารถดํารงสมรรถนะตลอด

ระยะเวลาการทํางานของตน  การศึกษาทางวิชาชีพอาจจะไดมาจากสถาบันการศึกษา  หรือ
จากโปรแกรมการศึกษาของสถาบันทางวิชาชีพ  หรือจากท้ังสองทางประกอบกัน 

 
28 แมวาขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 25 จะไดรับการจัดเรียงลําดับ แตไมจําเปนที่จะตองทํา

ตามขอกําหนดเรียงตามลําดับดังกลาว ตัวอยางเชน การศึกษาทางวิชาชีพอาจกระทําในเวลา
เดียวกันกับการศึกษาทั่วไป เชน ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือโปรแกรม
การศึกษาอ่ืนที่จะสามารถนําไปสูการไดรับใบรับรองทางวิชาชีพบัญชี  ในทางเลือกของ  
การศึกษาทางวิชาชีพอาจจะไดมาจากการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากจบการศึกษาตามโปรแกรม
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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29 ประสบการณการทํางานจริงอาจไดมาหลังจากจบการศึกษาแลว หรือในระหวางการศึกษา 
หรือผสมผสานกัน  อยางไรก็ตาม คุณภาพและลักษณะของประสบการณการทํางานจริง
จะตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 5 ขอกําหนด
ดานประสบการณการทํางานจริง 

 
30 กระบวนการศึกษาอาจเปนแบบเต็มเวลาปกติและแบบนอกเวลาทําการ  ซ่ึงอาจเปนประโยชน

หากประสบการณทํ า ง านจริ ง เ กิดขึ้ น ในช ว ง เวลา เดี ยวกันทั้ งหมดหรือบางส วน  
ไมวาผูท่ีตองการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะเลือกกระบวนการศึกษาแบบใด ก็จะตอง
ปฏิบัติตามองคประกอบทั้งหมดในเรื่องการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงกําหนดใน
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 

 
31 เปนที่เขาใจกันวาความจําเปนดานการศึกษาและประสบการณการทํางานจริง รวมไปถึง

สภาพแวดลอมท่ีมีตอองคกรและวัฒนธรรมยอมมีความแตกตางกันในแตละประเทศและ
ภูมิภาค  ผูที่มีสวนรับผิดชอบพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองปรับเปล่ียนขอกําหนด
ใหสอดคลองกับความตองการเหลานั้น ในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ เนื่องจากแตละประเทศหรือภูมิภาคมีความตองการท่ีแตกตางกัน  และ
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศอาจจะมีการนําไปใชดวยวิธีที่แตกตางกันแตตอง
เทียบเทากัน 

 
32 สหพันธนักบัญชีนานาชาติตระหนักวานอกจากองคกรสมาชิกตองหาวิธีที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานแลวยังคงตองตัดสินวาอะไรเปนส่ิงที่ตองเนนในแตละองคประกอบของ
มาตรฐาน  ย่ิงไปกวานั้นวิชาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ความใสใจที่จะติดตาม
สภาพแวดลอมที่มีตอองคกรสมาชิกเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหม่ันใจไดวากระบวนการศึกษา
เก่ียวของกัน และมีการเชิดชูคานิยมทางวิชาชีพ 

 
33 การไดรับสมาชิกภาพขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาตินั้นเปนการยอมรับวาใน

เวลาที่กําหนดไวน้ัน  สมาชิกแตละรายไดปฏิบัติเสมือนหน่ึงเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับ
คุณสมบัติการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง  การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงจําเปนเพื่อ
สนองความตองการของผูใชบริการทางวิชาชีพ 
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34 กระบวนการการเรียนรูตลอดชีวิตเริ่มตนและดําเนินตอไปตลอดชวงเวลาประกอบวิชาชีพของ
แตละบุคคล  การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองอาจมองไดวาเปนส่ิงสงเสริมโปรแกรม
การศึกษาอันนําไปสูการไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ความรู ทักษะ คานิยม 
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพที่ไดมานั้นยังคงจะพัฒนาตอไปและไดรับการขัดเกลาให
เหมาะสมกับกิจกรรมทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของแตละบุคคลนั้น 

 
35 สําหรับเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติหลังเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะไดรับการกําหนดไวใน

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 7 การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 
36 สหพันธนักบัญชีนานาชาติกําลังพัฒนาแนวคิดการวัดผลสมรรถนะ คณะกรรมการการศึกษา

ของสหพันธนักบัญชีนานาชาติ ไดพิมพเอกสารการศึกษาวิธีวัดผลสมรรถนะไวในแนวปฏิบัติ
ทางการศึกษาระหวางประเทศ (IEP) ฉบับที่ 24 องคกรสมาชิกจําเปนตองใหความสําคัญกับ
แนวคิดใหมเก่ียวกับสมรรถนะ  และหาหนทางท่ีดีที่สุดท่ีจะนําสมรรถนะมาใชในระบบการ
ทํางานของตนเอง   

 
37 เพื่อแสดงถึงสมรรถนะในขณะทํางาน  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีความรู ทักษะ 

คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพซึ่งเปนไปตามที่ไดกําหนด  โดยที่สมรรถนะ
เหลานี้เกิดจากการศึกษา การทํางาน และการฝกงาน  แมวาอัตราสวนขององคประกอบ
เหลาน้ีจะแตกตางกันแตก็ควรจะนําไปสูการศึกษาที่ถูกตองและไดรับประสบการณการทํางาน
จริงอยางเทาเทียมกันซึ่งทําใหสามารถพัฒนาสมรรถนะตามที่ตองการตามวิชาชีพ 

 
38 นักการศึกษาท่ีเปนผูกําหนดโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีจําเปนท่ีจะตองตอบสนอง

ตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศและของแตละบุคคลท่ีเปน 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ในระหวางการศึกษาเพื่อใหไดคุณสมบัติกอนเปนผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี  วิธีสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักเรียนรูดวยตนเองเมื่อสําเร็จเปนผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี  นักการศึกษาสามารถนําวิธีท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนมาใชไดอยางเปนอิสระ
อยางไรก็ตาม ผูสอนอาจตองไดเขารับการฝกและไดรับการสนับสนุนใหใชวิธีสอนที่เนนให
นักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู  ซ่ึงรวมถึง: 
(ก) การใชกรณีศึกษา  โครงการ หรือส่ืออื่นๆ เพื่อจําลองการทํางานจริง 
(ข) การทํางานเปนกลุม 

                                                 
4 แนวปฎิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศ (IEP 2) เรื่อง Towards Competent Professional Accountants 
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(ค) การปรับวิธีสอนและส่ือการสอนใหเขากับสภาพแวดลอมการทํางานของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่เปล่ียนแปลงไป 

(ง) การพยายามเนนหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองซึ่งจะทําใหนักศึกษาเรียนรู 
ที่จะเรียนดวยตนเองและไดรับทักษะติดตัวไปเมื่อเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

(จ) การใชเทคโนโลยีและส่ือการเรียนทางอิเล็คทรอนิคส 
(ฉ) การสงเสริมใหนักศึกษากระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมในการเรียนรู 
(ช) การใชวิธีวัดผลและประเมินที่สะทอนความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติ

ทางวิชาชีพที่เปล่ียนแปลงไป 
(ซ) การผสมผสานความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ รวมไวใน

หัวขอการเรียนและการอบรมเพื่อครอบคลุมสถานการณที่ซับซอนและมีหลายปจจัย 
เขาไปเกี่ยวของ 

(ฌ) การเนนถึงการระบุและแกไขปญหา ซ่ึงจะเปนการสงเสริมการหาขอมูลท่ีเก่ียวของ  
การวัดผลดวยหลักเหตุผล  และการสื่อสารขอสรุปอยางชัดเจน 

(ญ) การคนหาผลวิจัยตางๆ  และ 
(ฎ) การกระตุนใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 
โปรแกรมการศึกษาจําเปนตองระบุวาเมื่อใดที่นักศึกษาจําเปนจะตองหาประสบการณ
เพิ่มเติม  วิธีแกปญหาแบบใดที่เหมาะสม แบบใดที่ไมเหมาะสม และวิธีที่ควรจะใชใน
สถานการณในอนาคตที่คลายคลึงกัน 

 
39 การใชวิธีสอนเหลานี้ในสภาพแวดลอมแบบวิชาการลวนๆ อาจไมใชวิธีเดียวที่เหมาะสมการ

ผสมผสานการศึกษาและประสบการณการทํางานจริงสามารถทําใหเกิดประโยชนไดโดยใช
ตัวอยางท่ีจําลองจากสถานการณการทํางานจริงเพื่อใหนักศึกษาปรับใชความรูมาทดลอง
ปฏิบัติงานจริง  โปรแกรมฝกระหวางทํางานท่ีไดรับการออกแบบมาอยางดีสามารถให
ประสบการณหลายอยางที่จําเปน  ผูควบคุมงาน  ผูควบคุมการฝกงาน  และบุคคลอื่นที่
เก่ียวของในการใหประสบการณการทํางานอาจจําเปนตองไดรับการอบรมใหวางแผนฝกงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
40 วิธีการเรียนอื่นควรรวมถึง: 

(ก) การทํางานเปนกลุมและการทํางานในที่ทํางานจริง 
(ข) การผสมผสานความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ เขาไปใน

หัวขอการเรียนและการฝกแกไขปญหาตางๆ  และ 
(ค) การใหขอคิดเห็นและการสอบทานหลังจากนําความรูไปใชในการทํางาน 
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41 การบรรลุเปาหมายที่จะปลูกฝงรากฐานการเรียนรูตลอดชีวิตจําเปนจะตองมีการสรางพื้นฐาน

ดานความรู ทักษะ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพที่จําเปนตอสมรรถนะ  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี การเตรียมพื้นฐานดังกลาวใหกับนักศึกษาตองเปนเร่ืองสําคัญที่ตอง
เนนเขาไปในทั้งโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีและประสบการณการทํางานจริง  
บอยคร้ังที่นักการศึกษาและนักวิชาการจําเปนตองประสานงานกับผูวาจางเพื่อทําใหม่ันใจได
ว าโปรแกรมการศึกษานั้นประสานสอดคลองกันและเ รียงลํา ดับไดอย างถูกตอง  
องคกรสมาชิกอาจตองพิจารณาการใหความรูทางวิชาชีพควบคูไปกับการใหประสบการณ
การทํางานจริง 

 
42 องคกรสมาชิกตองตระหนักถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของการโยกยายงานระหวางประเทศและ

ความสามารถที่เปรียบเทียบกันไดของคุณสมบัติท่ีจําเปนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศอาจมีสวนชวยในกระบวนการนี้ 

  
แหลงอางอิง  
 
แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 2 (IEG 2) การศึกษาทางวิชาชีพตอเนื่อง,  
สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ.1982 และปรับปรุงในป ค.ศ.1998) 
 
แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 9 (IEG 9) การศึกษากอนเปนผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีในเร่ืองขอกําหนดการวัดผลสมรรถนะและประสบการณการทํางานจริงของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกคร้ังแรกเมื่อปค.ศ.1991 และปรับปรุงในปค.ศ. 1996 และ
ถูกระงับใชต้ังแต 31 มกราคม  ค.ศ.2004) 
 
แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 10 (IEG 10) จรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี: ความทาทายทางการศึกษาและการนําไปปฏิบัติจริง, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกเมื่อป
ค.ศ. 1982 และถูกระงับใชต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 2004) 
 
แนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 11 (IEG 11) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกครั้งแรกเมือ่ปค.ศ. 1995 และปรับปรุงในปค.ศ. 1998 ค.ศ. 2002 และ
ค.ศ. 2006 ) 
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วิธีปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับที่ 1 (IEP 1) การยอมรับผูใหการศึกษาเพื่อเปนผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ, 2002 
 
วิธีปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 2 (IEP 2) การมุงสูสมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี,  สหพันธนักบัญชีนานาชาติ, 2003  
 
คําแนะนําเก่ียวกับการศึกษาและการฝกผูชํานาญการทางวิชาชีพบัญชี  ,สหพันธนักบัญชีนานาชาติ 
(ออกครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1987 เปน IEG 7, The Education and Training of Accounting 
Technicians, ปรับปรุงและออกเปนรายงานการวิจัย ฉบับที่ 2 ในป ค.ศ. 1999) 
 
คําแนะนําเก่ียวกับการจัดสอบ,  รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกในปค.ศ. 
1998). 
ประมวลจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกครั้งแรกในป ค.ศ. 
1990, ปรับปรุงในปค.ศ. 1998 และค.ศ. 2001) 
 
รายงานการศึกษาอยางรอบดาน เ ร่ืองกระบวนการเรียนรูที่จะเรียนในหลักสูตรวิชาชีพบัญชี, 
Accounting Education and Change Commission, 1995 
 
ประสบการณการทํางานจริง, รายงานการศึกษาเบ้ืองตน, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ (ออกในปค.ศ. 
1998) 
 
ประเด็นเร่ืองคุณภาพการศึกษาวิชาชีพบัญชีผานส่ือทางไกลและส่ืออิเล็คทรอนิคส, สหพันธนักบัญชี
นานาชาติ (ออกในปค.ศ. 2000) 
 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางวิชาชีพบัญชี, รายงานการศึกษาเบื้องตน, สหพันธนักบัญชีนานาชาติ 
(ออกในปค.ศ. 1992) 
 
 
 
 
 


