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บทนา
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึง ย่อหน้ าที่ ก1 – ก3)
1.
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ อธิบายหลักการที่ใช้ในการกาหนดและสื่อสารข้อกาหนด
ทางการศึกษาสาหรับ การเข้าสู่ห ลักสูตรวิชาชีพทางการบัญ ชีโดยข้อกาหนดในการเข้าสู่วชิ าชีพ ได้
กล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาฉบับต่อไปนี้
(ก) IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
(ข) IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ทักษะทางวิชาชีพ
(ค) IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ
(ง) IES 5 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - ประสบการณ์ทางาน
(จ) IES 6 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก - การประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ
2.

3.

4.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ได้นาเสนอต่อ สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
(IFAC) ซึง่ มีความรับผิดชอบในการกาหนดและสื่อสารข้อกาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการ
บัญ ชี โดยที่มาตรฐานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ สถาบัน การศึกษาผู้ว่าจ้าง หน่ ว ยงานกากับดูแล
หน่ วยงานภาครัฐ และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นที่ดาเนินการและสนับสนุ น การดาเนินการในการใช้หลักสูตร
วิชาชีพทางการบัญชี
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ อธิบายหลักการในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
อย่างยืดหยุ่น ภายใต้การสนับสนุ นขององค์กรสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ผู้เข้าสู่ห ลัก สูต รมีโอกาสตามเหตุ อ ันควรในการสาเร็จการศึกษา โดยมาตรฐานการศึก ษาระหว่าง
ประเทศนี้ อธิบ ายถึง (ก) โอกาสตามเหตุ อ ันควรในการสาเร็จการศึกษา (ข) ความเหมาะสมของ
ข้อกาหนดเข้าสู่หลักสูตร และ (ค) รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันของข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ตระหนักว่า ข้อกาหนดการเข้าสู่ หลักสูตรการศึกษาอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามประเทศหรือเขตการปกครอง อันเนื่องมาจาก (ก) ความแตกต่างของการเทียบ
รายวิช าผ่ านหลัก สูต รวิชาชีพ ทางการบัญ ชี และ (ข) ความแตกต่ างระหว่างประเทศหรือ เขตการ
ปกครองทีต่ ่างกันในการกากับและออกกฎข้อบังคับ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ยงั ได้
ตระหนัก ว่าความส าเร็จโดยรวม เป็ นเพียงหนึ่งในหลายๆ ข้อ คุ ณ สมบัติท างวิชาชีพ เพื่อ ออกจาก
หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
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5.

คานิยามและค าอธิบายของคาศัพ ท์ท่สี าคัญ ที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีเป็ นไปตามอภิธานคาศัพท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้
6.
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557
วัตถุประสงค์ (อ้างถึง ย่อหน้าที่ ก4 – ก6)
7.
วัตถุประสงค์ของสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศเพื่อออกข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพ
ทางการบัญชีท่เี ป็ นธรรมและได้สดั ส่วน เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านการกาหนดและ
ดารงไว้ซง่ึ มาตรฐานทีม่ คี ุณภาพสูง
ข้อกาหนดเพื่อเข้าสู่หลักสูตรวิ ชาชีพทางการบัญชี (อ้างถึง ย่อหน้ าที่ ก7 – ก12)
8.
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ต้องระบุขอ้ กาหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
เพื่อให้การเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสมเฉพาะสาหรับผู้ท่มี โี อกาสที่จะสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ทางการบัญชีอย่างสมเหตุสมผล ไม่เป็ นอุปสรรคมากเกินไปในการเข้าสู่หลักสูตร
9.

10.

สมาชิก สหพัน ธ์นั ก บัญ ชีระหว่ างประเทศ ต้อ งอธิบ ายเหตุ ผ ลส าหรับ หลัก การที่ใช้ ในการก าหนด
ข้อ ก าหนดการเข้าสู่ก ารศึก ษาแก่ ผู้ท่ีม ีส่ ว นได้เสีย ซึ่ง รวมถึง ผู้มุ่งมัน่ ประกอบวิช าชีพ บัญ ชี และ
หน่วยงานทีใ่ ห้การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณะ เพื่อช่วยให้ผูท้ ่จี ะ
เข้าสู่หลักสูตรสามารถประเมินโอกาสในการสาเร็จหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีของตนได้

คาอธิ บาย
ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้ (อ้างถึง ย่อหน้าที1่ -5)
ก1 หลักสูต รวิชาชีพ ทางการบัญ ชีถู กออกแบบเพื่อ สนับสนุ นผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญ ชี ให้สามารถ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เหมาะสมก่อนที่จะสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพ
ระยะเริม่ แรกหลักสูตรการศึกษานี้อาจประกอบด้วยการศึกษาอย่างเป็ นทางการผ่านทางปริญญาหรือ
หลักสูตรทีเ่ สนอโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่ วยงานอื่นทีใ่ ห้การศึกษาระดับอุดมศึกษาสมาชิกสหพันธ์นัก
บัญ ชีระหว่างประเทศ และ ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการอบรมจากการปฏิบตั ิงานจริง ดังนัน้ การออกแบบ
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หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญ ชีระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกอาจเกี่ยวพันกับ การเข้ามี
ส่วนร่วมทีส่ าคัญจากผูม้ สี ่วนได้เสียทีน่ อกเหนือไปจากสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ
ก2 สมาชิก สหพัน ธ์นั ก บัญ ชีระหว่างประเทศ มีก ารควบคุ ม หลายระดับ เกี่ย วกับ ข้อ ก าหนดการเข้า สู่
หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี เช่น ในบางประเทศหรือเขตการปกครองข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตร
อาจถูกกาหนดโดยมหาวิทยาลัยหรือ หน่ วยงานภาครัฐ เส้นทางในการเข้าสู่วชิ าชีพบัญ ชีมหี ลายวิธ ี
เช่น (ก) การศึกษาระดับปริญญาทัวไป(ข)
่
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการทางานภาคอุตสาหกรรม และ
(ค) การเข้าสู่หลักสูตรหลังจากจบชัน้ มัธยมศึกษา นอกจากนี้หน่ วยงานทีม่ อี านาจและสมาชิกสหพันธ์นัก
บัญชีระหว่างประเทศอาจเผชิญกับความท้าทายของตลาดแรงงานทีแ่ ตกต่างกัน
ก3 สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจกาหนดขัน้ ตอนหลายขัน้ ตอนเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
การเป็ นสมาชิก ตัวอย่างเช่น ในบางสถานการณ์ขอ้ กาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
อาจถู ก ก าหนดโดยมหาวิท ยาลัย มากกว่าที่จะให้ส มาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ เป็ น ผู้
กาหนดดังนัน้ สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจทางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่ออธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและสื่อสารว่าการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจะช่วยให้
นักศึกษาได้รบั การพิจารณาเป็ นสมาชิกของสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศง่ายยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ (อ้างถึง ย่อหน้ าที่ 7)
ก4 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทัง้ หมดถูกกาหนดให้ปกป้ องผลประโยชน์สาธารณะ มาตรฐาน
การศึก ษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ก็เช่นเดียวกัน ได้กล่าวถึงข้อ กาหนดในการเข้าสู่ หลักสูตรวิชาชีพ
ทางการบัญชี ทีส่ าคัญเพื่อช่วยให้ผมู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีได้รบั ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการศึกษาของตน ข้อกาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรเหล่านี้ จดั ให้การเข้าถึงหลักสูตรวิชาชีพ
ทางการบัญชีจากัดเฉพาะผูท้ ม่ี โี อกาสจะสาเร็จการศึกษา การเข้าสู่วชิ าชีพบัญชีถูกครอบคลุมโดยIES
2,3,4,5, และ 6 ซึ่งรวมถึงความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิคทักษะทางวิชาชีพ ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพประสบการณ์ทางาน และการประเมิน และมาตรฐานการศึกษาเหล่านี้ถูก กาหนด
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิกของวิชาชีพบัญชีมรี ะดับความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
ก5 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะ โดยกล่าวถึงประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับจานวนทีเ่ พียงพอของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทม่ี คี ุณ ภาพสูง โดยกาหนดหลักการ
สาหรับข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีท่จี ะต้องไม่สูง เกินไป (อันเป็ นเหตุ ให้เกิด
อุปสรรคทีไ่ ม่จาเป็ นในการเข้าสู่วชิ าชีพ) หรือต่าเกินไป (อันเป็ นเหตุให้ผมู้ คี วามประสงค์เข้าสู่หลักสูตร
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มีความเชื่อที่ผ ิดว่าตนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการศึกษาอย่างแน่ นอน) ข้อกาหนดการเข้าสู่
หลักสูตรนัน้ อาจช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผมู้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีม ี
ข้อมูลในการตัดสินใจเกีย่ วกับสายอาชีพ
ก6 สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ สามารถช่วยให้การตัดสินใจเข้าสู่สายอาชีพมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้โดยให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ ค่ี าดว่าจะเข้าสู่หลักสูตรเกี่ยวกับความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค
ทักษะทางวิชาชีพค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพทีค่ าดหวังจากผูท้ ส่ี าเร็จ หลักสูตรวิชาชีพ
ทางการบัญชี ผู้ท่คี าดว่าจะเข้าสู่ หลักสูต รจะตัดสินใจต่อเมื่อได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นสมาชิกสหพันธ์นัก
บัญชีระหว่างประเทศ อาจรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่องเพื่อว่าคาแนะนาทีใ่ ห้แก่ผทู้ จ่ี ะเข้า
สู่ห ลัก สูต รอยู่บ นพื้น ฐานของข้อ มูล ที่เชื่อ ถือ ได้ ข้อ มูล ที่ส มาชิกสหพัน ธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ
จัดเตรียมอาจครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) ความหลากหลายของจุดทีจ่ ะเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
(ข) การสนับสนุ นให้ผเู้ ข้าสู่หลักสูตรเริม่ หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีต่อเมือ่ ได้พจิ ารณาถึงโอกาส
ประสบความสาเร็จในการศึกษาของตน
(ค) อัตราการผ่านทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัติ
(ง) ข้อมูลทีโ่ ปร่งใสทีเ่ กีย่ วกับความคาดหวัง และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
(จ) เครื่องมือในการประเมินตนเอง เช่น แผนผังความรูค้ วามสามารถที่กาหนดทักษะ ความรูแ้ ละ
ทัศนคติทค่ี วรมีเมือ่ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี
ข้อกาหนด (อ้างถึง ย่อหน้ าที่8 – 10)
ก7 การกาหนดโอกาสที่สมเหตุสมผลของการสาเร็จเป็ นเรื่องของดุลยพินิจขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
ข้อ ก าหนดมีเจตนาที่จะ (ก) ช่ วยให้ผู้เข้าสู่ห ลักสูต รได้รบั ข้อ มูล อย่างครบถ้ว นก่ อ นตัดสิน ใจเข้าสู่
หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี และ (ข) สนับสนุ นสถาบันผู้จดั หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี ในการ
แบ่งปั นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้องให้มากเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ความเข้าใจในการกาหนดโอกาส
ที่จะสาเร็จในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีอาจแตกต่างกันในแต่ละสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่าง
ประเทศโดยสมาชิก สหพัน ธ์นั ก บัญ ชีระหว่า งประเทศ อาจก าหนดปั จ จัย หลัก ที่ม ีผ ลต่ อ โอกาสที่
สมเหตุสมผลในการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร เพื่อทีว่ ่าข้อกาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรจะทาให้ผเู้ ข้า
สู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี มีพน้ื ฐานที่จาเป็ นในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถที่เป็ นที่ต้องการ
สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชี ปั จจัยหลักอาจพิจารณาถึง (ก) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทาง
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ธุรกิจ และการกากับดูแล (ข) ความรูท้ ่ตี ้องมีก่อนเข้าสู่หลักสูตร (ค) การเรียนรูท้ ่คี าดหวังว่าจะได้รบั
(ง) บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และ (จ) ปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ก8 ข้อกาหนดในการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี อาจอธิบายได้อย่างมีเหตุผลโดยอ้างถึง ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิคทักษะทางวิชาชีพค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ทีจ่ าเป็ นต่อการ
สาเร็จในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี ทัง้ นี้อาจรวมถึงการได้รบั ปริญญาในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
คุณสมบัตอิ ่นื ทีจ่ าเป็ นในการเริม่ การศึกษาระดับปริญญาในมหาวิทยาลัย เมือ่ กาหนดข้อกาหนดในการ
เข้าสู่ห ลักสูต รฯ สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ อาจพิจารณาว่าคุณสมบัติเหล่านี้มคี วาม
เหมาะสมในแต่ละกรณีหรือไม่ และไม่มากหรือน้อยเกินไป ข้อกาหนดทีม่ ากเกินไปจนเป็ นอุปสรรคใน
การเข้าสู่หลักสูตรฯ อาจรวมถึงการระบุคุณสมบัตทิ เ่ี ฉพาะเจาะจงในรายวิชาจากบางสถาบัน หรือ การ
กาหนดระยะเวลาขัน้ ต่ าของประสบการณ์ทางานเฉพาะด้า น จุดมุ่งหมายในการหลีกเลีย่ งข้อกาหนดที่
เป็ นอุปสรรคเพื่อให้การเข้าสู่หลักสูตรทางวิชาชีพบัญชีมคี วามยืดหยุ่น แต่ต้องไม่ลดมาตรฐานของ
หลัก สูต รวิชาชีพ ทางการบัญ ชีห รือ มาตรฐานของวิช าชีพ บัญ ชี แต่ ท งั ้ นี้ การเข้าสู่ ห ลักสูต รวิช าชีพ
ทางการบัญชีและการสาเร็จการศึกษามีได้หลายช่องทางและการสาเร็จการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริม่ แรกมีหลายวิธที แ่ี ตกต่างกัน
ก9 สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ อาจปรับใช้ขอ้ กาหนดการเข้าหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีท่ี
แตกต่างกัน เนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีแตกต่างกันไปตามประเทศหรือเขตการปกครอง
และประเภทของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญ ชีบางหลักสูตรอาจกาหนดข้อ
กาหนดการเข้าสู่หลักสูตรจากความรูค้ วามสามารถทางการอ่านการเขียนและการคานวณทีต่ ้องอยู่ใน
ระดับดีเท่านัน้ ในทางกลับกันข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีสาหรับบทบาทเฉพาะ
ด้าน อาจกาหนดให้ผเู้ ข้าสู่หลักสูตรแต่ละคนต้องมีปริญญาในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
ก10 ผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีอาจได้รบั การพัฒนา (ก) ความรูค้ วามสามารถเชิงเทคนิค (ข) ทักษะทาง
วิชาชีพ (ค) ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพผ่านทางการเทียบรายวิชาในหลายๆ รูปแบบ
ซึง่ อาจรวมถึงประสบการณ์ทางาน การศึกษา และ คุณสมบัตอิ ่นื ความยืดหยุ่นของวิธเี ข้าสู่หลักสูตร
วิชาชีพ ทางการบัญ ชีต้อ งไม่ล ดคุณ ภาพการศึกษาหรือมาตรฐานที่จาเป็ น สาหรับผู้มุ่งมันประกอบ
่
วิชาชีพบัญชีท่จี ะสาเร็จการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
อาจสะท้อ นวิธ ีท่ีแ ตกต่ างเหล่ านี้ โดยน าข้อ ก าหนดการเข้าสู่ ห ลัก สูต รที่ม ีค วามยืด หยุ่น มาปรับ ใช้
ข้อกาหนดนี้จะทาให้ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ มีโอกาสตามเหตุอนั ควรในการสาเร็จการศึกษาเพื่อให้
การเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเป็ นไปในวงกว้าง แต่ไม่เจตนาทีจ่ ะสร้างกลุ่มผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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บัญชีท่แี ตกต่างกัน ตัวอย่างของความยืดหยุ่นนี้เกิดขึน้ เมื่อสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ระบุคุณ สมบัติเบื้องต้นก่อนเข้าสู่หลักสูตร (เช่น ปริญ ญาในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า) หรือ
สาหรับผูท้ ไ่ี ม่มปี ริญญาในระดับมหาวิทยาลัยแต่มปี ระสบการณ์ทางานในสายงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถ
เข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีได้โดยตรง
ก11 สมาชิก สหพัน ธ์นัก บัญ ชีระหว่างประเทศ อาจระบุ เกณฑ์ เฉพาะเจาะจง เพื่อ ก าหนดว่าบุ ค คลใดมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกาหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี เกณฑ์เฉพาะเจาะจงนี้อาจ
รวมถึง คุ ณ สมบัติ หลัก สูต ร ผลการทดสอบ หรือ ประสบการณ์ ข้อ กาหนดการเข้าสู่ หลักสูต รอาจ
รวมถึงการประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือหลายอย่าง
ประกอบกัน) ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเกณฑ์เฉพาะเจาะจงนี้
ควรเปิ ดเผยอย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่น การตีพมิ พ์เกณฑ์ในแผ่นพับสาหรับหลักสูตรวิชาชีพทางการ
บัญชี หรือการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ
ก12 สมาชิก สหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ สามารถช่วยผู้เข้าสู่ หลักสูต รพิจารณาถึงโอกาสในความ
เป็ นไปได้ในการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี โดยสนับสนุ นผู้เข้าสู่หลักสูตรให้
พิจารณาเนื้อหาทีค่ รอบคลุม ระดับและวิธกี ารประเมินของหลักสูตรฯ
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IES™1 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 ข้อกาหนดในการเข้าสูห่ ลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี (ฉบับปรับปรุง)
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