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This document was developed and approved by the International Accounting Education Standards
Board (IAESB).
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บทนา
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างอิ งย่อหน้ าที่ ก1-ก4)
1. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้กาหนดถึ งการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพที่ผู้
ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีต้อ งพัฒ นาและดารงไว้ซ่งึ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่
จาเป็ นสาหรับการให้บริการทีม่ คี ุณภาพสูงกับลูกค้า ผูว้ ่าจ้าง และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น รวมไปถึงการ
เสริมสร้างความเชื่อมันของสาธารณชนที
่
่มตี ่อวิชาชีพ
2.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ได้นาเสนอต่อสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้
นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้ว่าจ้าง
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐและผูม้ สี ่วนได้เสีย อื่นทีส่ นับสนุนการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

3.

ถึงแม้ว่าการพัฒ นาและด ารงไว้ซ่ึงความรู้ ค วามสามารถเยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ จะเป็ น ความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้ได้ถูกนาเสนอต่อสมาชิก
สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ เนื่องจากสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศมีบทบาทดังนี้
(ก) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามมุ่งมันในการเรี
่
ยนรูต้ ลอดชีวติ
(ข) อานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีเข้าถึงโอกาสและแหล่ งทรัพยากรในการ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ และ
(ค) นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการพัฒนา และการนากระบวนการการวัดผล การติดตามผล และ
การปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดที่เหมาะสมไปใช้ ทัง้ นี้ เพื่อ ช่ ว ยให้ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีได้
พัฒนาและดารงไว้ซ่งึ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จาเป็ น เพื่อปกป้ อ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ

4.

การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพเป็ นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริ่ม แรก ซึ่ง การพัฒ นาทางวิช าชีพ ระยะเริ่ม แรกนั ้น หมายถึ ง การเรีย นรู้แ ละพัฒ นาความรู้
ความสามารถเบื้องต้น ที่ทาให้บุค คลสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีได้ การ
พัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ อ งทางวิชาชีพ เป็ น การเรีย นรู้แ ละการพัฒ นาที่เกิ ดขึ้น หลังจากการพัฒ นา
วิช าชีพ ระยะเริม่ แรก และเป็ น การพัฒ นาและดารงไว้ซ่ึงความรู้ค วามสามารถเยี่ยงผู้ป ระกอบ
วิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้อย่างต่อเนื่องและเต็ม
ความสามารถ การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพประกอบด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรือ่ ง
(ก) ความรูท้ างวิชาชีพ (ข) ทักษะทางวิชาชีพ (ค) ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ และ
(ง) ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้พฒ
ั นาให้มขี น้ึ ระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก การพัฒนา
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ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพได้รบั การกลันกรองให้
่
เหมาะสมกับกิ จกรรมและความรับผิดชอบทาง
วิช าชีพ ของผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชี นอกจากนี้ผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชีอ าจได้รบั บทบาทใหม่
ระหว่างประกอบวิชาชีพซึ่งต้องการความรูค้ วามสามารถใหม่ ในกรณีดงั กล่าว การพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพทีป่ ระกอบด้วยหลายองค์ประกอบทีเ่ หมือนกับองค์ประกอบของการพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก อาจมีความจาเป็ นสาหรับบทบาทใหม่ทต่ี ้องการความรู้ ทักษะและค่านิยมใน
เชิงกว้างและเชิงลึกมากขึน้
5.

นอกเหนือจากการศึกษา ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และการเข้ารับการอบรมแล้ว การพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพยังรวมถึงกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอื่นๆ เช่น (ก) การสอนงานและ
การให้คาปรึกษา (ข) การสร้างเครือ ข่าย (ค) การสังเกตการณ์ การให้ข้อมูลป้ อนกลับและการ
ไตร่ตรองด้วยตนเอง และ (ง) การเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเองและไม่มแี บบแผน

6.

การวัดความสาเร็จของการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพสามารถวัดได้จากวิธที ต่ี ่างกัน 3 วิธ ี
ดังนี้
(ก) วิธกี ารประเมินจากผลการเรียนรู้ โดยกาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องแสดงให้เห็นว่า
ได้พ ฒ
ั นาและดารงไว้ซ่งึ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยวัดจากผลการ
เรียนรู้
(ข) วิธกี ารประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกาหนดจานวนกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ผี ู้ประกอบ
วิชาชีพ บัญ ชีต้อ งเข้าร่วมเพื่อ พัฒนาและดารงไว้ซ่งึ ความรู้ค วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ และ
(ค) วิธกี ารประเมินแบบผสม โดยรวมองค์ประกอบของวิธกี ารประเมินจากผลการเรียนรูแ้ ละ
วิธ ีก ารประเมิน จากกิจ กรรมการเรีย นรู้ ด้ว ยการก าหนดจ านวนกิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพบัญ ชีต้องเข้าร่วมและผลการเรียนรูท้ ่ตี ้องแสดงให้เห็น เพื่อให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีพฒ
ั นาและดารงไว้ซง่ึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

7.

คานิยามและคาอธิบายของคาศัพท์ทส่ี าคัญที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี (2552) เป็ นไปตามอภิธาน
คาศัพท์ของคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้
8. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557
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วัตถุประสงค์
9. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพฒ
ั นาและ
ดารงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถหลังการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก โดยเข้าร่วมการพัฒนา
ความรู้ต่ อ เนื่ อ งทางวิชาชีพ ที่จาเป็ น สาหรับ การให้บ ริก ารที่ม ีคุ ณ ภาพสูงเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ผูว้ ่าจ้าง และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
ข้อกาหนด
การส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก5)
10. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องส่งเสริมให้เห็นถึงความสาคัญและให้มคี วามมุ่งมันใน
่
การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพและดารงไว้ซง่ึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การเข้าถึงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก6-ก9)
11. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องอานวยความสะดวกในการเข้าถึงโอกาสและแหล่ง
ทรัพยากรในการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีสามารถ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพและดารงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพได้
ตามความรับผิดชอบของตน
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพภาคบังคับสาหรับผูป้ ระกอบวิ ชาชีพบัญชี (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่
ก10-ก13)
12. สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศต้องกาหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนพัฒนาความรู้
ต่อ เนื่องทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและดารงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพทีเ่ หมาะสมกับงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน
13. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศต้องเลือกวิธกี ารวัดผลกิจกรรมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ทางวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีวธิ ใี ดวิธหี นึ่งจาก 3 วิธนี ้ี ได้แก่ วิธกี ารประเมินจากผล
การเรียนรู้ วิธกี ารประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวิธกี ารประเมินแบบผสม
วิ ธีการประเมิ นจากผลการเรียนรู้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก14-ก15)
14. สมาชิก สหพันธ์นัก บัญ ชีระหว่างประเทศที่ใช้วธิ กี ารประเมินจากผลการเรียนรูต้ ้องกาหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละคนแสดงหลักฐานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและดารงไว้ซง่ึ
ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ หมาะสม โดยต้องเป็ นหลักฐานที่
(ก) ได้รบั การรับรองจากแหล่งทีม่ อี านาจรับรอง และ
(ข) ได้รบั การวัดผลด้วยวิธปี ระเมินความรูค้ วามสามารถทีม่ คี วามเทีย่ งตรง
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วิ ธีประเมิ นจากกิ จกรรมการเรียนรู้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก16-ก20)
15. สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศทีใ่ ช้วธิ กี ารประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูต้ ้องกาหนดให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละคนปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้ อย 120 ชัวโมง
่
(หรือหน่ วยการ
เรียนรู้ท่ีเทียบเท่า ) ในทุ ก รอบสามปี โดยที่กิจกรรม 60 ชัวโมง
่
(หรือ หน่ ว ยการเรีย นรู้ท่ี
เทียบเท่า) ต้องเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การรับรอง
(ข) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒ นาทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้ อย 20 ชัวโมง
่
(หรือหน่ วยการ
เรียนรูท้ เ่ี ทียบเท่า) ต่อปี และ
(ค) วัดผลกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ครบตามข้อกาหนดข้างต้น
วิ ธีประเมิ นแบบผสม (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก21)
16. สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศที่ผสมผสานวิธกี ารประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละ
วิธกี ารประเมินจากผลการเรียนรู้ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องของทัง้ วิธกี ารประเมินจาก
กิจกรรมการเรียนรู้แ ละวิธ ีก ารประเมินจากผลการเรียนรู้ ตามที่ร ะบุ ไว้ในมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศฉบับนี้
การติ ดตามผลและการบังคับใช้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ ก22-ก31)
17. สมาชิก สหพัน ธ์นัก บัญ ชีระหว่างประเทศ ต้อ งจัดให้ม ีกระบวนการท างานที่เป็ นระบบเพื่อ (ก)
ติดตามผลว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศหรือไม่ และ (ข) กาหนดมาตรการลงโทษ
ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเหล่านัน้
คาอธิ บาย
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 1-7)
ก1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิผลเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมกี ารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญกับความคาดหวังที่เพิม่ ขึน้ ในการแสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ป ระกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีในทุ กภาคส่ วนได้รบั แรงกดดัน
เหล่านี้ การพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมทัง้ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้บรรลุความ
คาดหวังของสาธารณชน เนื่องจากการประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นการทางานในสภาพแวดล้อมทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลง อาจเป็ น การเหมาะสมที่ส มาชิกสหพัน ธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศจะทบทวน
นโยบายการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ และการประยุกต์ใช้มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศฉบับนี้เป็ นระยะๆ
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ก2. เพียงแค่การเข้าร่วมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพไม่ได้รบั ประกันว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทุกคนสามารถให้บริการทางวิชาชีพทีม่ คี ุณภาพสูงได้ตลอดเวลา การให้บริการทางวิชาชีพที่
มีคุ ณ ภาพสูง นั น้ ต้ อ งอาศัย พฤติก รรมเชิงจริย ธรรม การใช้ดุ ล ยพินิ จ เยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ
ทัศนคติอนั เทีย่ งธรรม และระดับการควบคุมดูแลทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
เข้าร่วมหลักสูต รการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่จาเป็ นที่จะได้รบั ประโยชน์ เต็มที่จาก
หลักสูตรทุกคน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความมุ่งมันและความสามารถในการเรี
่
ยนรูข้ องผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพมีบทบาทสาคัญ ในการ
ส่ งเสริม ให้ผู้ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีพ ัฒ นาและด ารงไว้ซ่ึงความรู้ค วามสามารถเยี่ยงผู้ป ระกอบ
วิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับบทบาทของตน ดังนัน้ แม้มขี อ้ จากัดบางประการ การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ทางวิช าชีพ ยัง เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ในการด ารงไว้ ซ่ึง ความมัน่ ใจและความเชื่อ มัน่ ของ
สาธารณชน
ก3. หลักสูตรการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับแล้ว ทีผ่ ่านการวัดผล การติดตามผล
และการประเมินผลอาจถูกกาหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพของสมาชิก
สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ กระบวนการประกันคุณภาพอื่น ๆ อาจรวมถึงการสอบทานการ
ประกันคุณภาพของ ก) งานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ซึ่งอาจรวมถึงการสอบทานการพัฒนา
ความรู้ต่ อ เนื่ องทางวิช าชี พ ที่ ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญ ชีเ ข้ า ร่ ว ม ) ข) การสอบสวน และ ค)
กระบวนการทางวินยั สาหรับการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั ต่อจรรยาบรรณ
ก4. การเรียนรูต้ ลอดชีวติ หมายถึงกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทุกรูปแบบทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีเข้าร่วมโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติจากมุมมองส่วนบุคคล พลเมือง สังคม และที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
งาน การเรียนรู้ต ลอดชีวติ เกี่ยวข้อ งกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีทุกคน ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีจะอยูใ่ นสาขาการบัญชีหรือสาขาอื่น
การส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 10)
ก5. ตัวอย่างกิจกรรมที่อาจส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพและการดารงไว้ซ่งึ ความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ได้แก่
1) การสื่อสารเกี่ยวกับคุณค่าของการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพให้กบั ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีอย่างสม่าเสมอ
2) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมโี อกาสที่หลากหลายในการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทาง
วิชาชีพ และ
3) การทางานร่วมกับผู้ว่าจ้างในการเน้ นความสาคัญของการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
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การเข้าถึงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 11)
ก6. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจจัดโปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่อง
ทางวิช าชีพ ส าหรับ ผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชีด้ว ยตนเอง และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
โปรแกรมทีจ่ ดั โดยผูอ้ ่นื รวมทัง้ ผูว้ ่าจ้าง
ก7. ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรูท้ ่อี าจจัดให้เป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่วางแผนไว้เกี่ยวกับกิจกรรม
การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ ได้แก่
(ก) การเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม การประชุม และการสัมมนา
(ข) การเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเอง
(ค) การอบรมระหว่างการปฏิบตั งิ าน
(ง) การมีส่วนร่วมและทางานในคณะกรรมการด้านเทคนิค
(จ) การพัฒนาหรือการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพในด้านที่
เกีย่ วข้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
(ฉ) การศึกษาในระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
(ช) การมีส่วนร่วมในฐานะผูน้ าเสนอในการประชุม การประชุมสรุป หรือการอภิปรายกลุ่ม
(ซ) การเขียนบทความ เอกสารเผยแพร่ หรือหนังสือในลักษณะทีเ่ ป็ นเชิงเทคนิค วิชาชีพ และ
วิชาการ
(ฌ) การค้นคว้าวิจยั รวมถึงการอ่ านวรรณกรรมหรือ วารสารทางวิชาชีพ เพื่ อ ประยุก ต์ใช้ใน
บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
(ญ) การทดสอบซ้าทางวิชาชีพ หรือการทดสอบทีเ่ ป็ นทางการทางวิชาชีพ
(ฎ) การจัดให้มกี ารสนับสนุ นการพัฒนาทางวิชาชีพในฐานะพีเ่ ลีย้ งหรือผูส้ อนงาน และ
(ฏ) การได้รบั การสนับสนุ นการพัฒนาทางวิชาชีพจากพีเ่ ลีย้ งหรือผูส้ อนงาน
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจให้คาแนะนาแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพด้วยการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้า ๆ (เช่น การสอนวิชาการบัญชี
ขัน้ ต้นเรือ่ งเดิมให้กบั ผูฟ้ ั งหลาย ๆ กลุ่ม)
ก8 สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจเป็ นผู้จดั หาเครื่องมือช่วยผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีใน
การวางแผนการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
(ก) แผนผังความรูค้ วามสามารถ ที่แสดงรายการความรูค้ วามสามารถหลักสาหรับบทบาท
หรือส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งทางวิชาชีพ และ
(ข) แม่แบบของแผนการเรียนรู้ ทีช่ ่วยผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีระบุความต้องการในการเรียนรู้
และการพัฒนา และวิธกี ารเพื่อบรรลุความต้องการดังกล่าว
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ก9. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจพิจารณาให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน
การพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง เพื่อนร่วมงาน และสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพของตน ทัง้ นี้ เพื่อช่วยให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึงความรู้
ความสามารถที่ตนยังไม่ม ี เพื่อกาหนดโอกาสในการเรียนรูท้ ่เี กี่ย วข้องกับความรูค้ วามสามารถ
ดังกล่าว
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องทางวิ ชาชีพภาคบังคับสาหรับผูป้ ระกอบวิ ชาชีพบัญชี
หน้ าที่ 12-13)

(อ้างอิ ง: ย่อ

ก10. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องมีการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะปฏิบตั งิ านใน
ภาคส่วนหรือองค์กรขนาดใด เนื่องจาก
(ก) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน มีภาระหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
ต่อลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และถูกคาดหวังให้แสดงความสามารถใน
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ลุล่วงตามความรับผิดชอบ
(ข) ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในทุกภาคส่วนมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนและดารงไว้ซง่ึ ความ
เชื่อมันของสาธารณชน
่
(ค) สาธารณชนมีแนวโน้มทีจ่ ะเชื่อมันในต
่ าแหน่ งและสถานะทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญ ชี เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีม ีต าแหน่ งทางวิช าชีพ ที่ถู ก ก าหนดขึ้น การที่ผู้
ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีขาดความรู้ค วามสามารถ อาจมีแนวโน้ มที่จะท าลายชื่อ เสียงและ
สถานะทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ผูว้ ่าจ้างและวิชาชีพโดยรวม
(ง) สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อระดับความสาคัญของความรู้
ความสามารถของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และ
(จ) ผู้ว่าจ้างที่สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีอาจใช้ตาแหน่ งทางวิชาชีพเป็ นหลักฐานแสดงถึง
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
ก11. ในการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชี
ระหว่ างประเทศ ควรพิจ ารณาสิ่งที่เกี่ย วข้อ งและเหมาะสมสาหรับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีใ น
สถานการณ์พเิ ศษ ตัวอย่างเช่น
(ก) กรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทอ่ี อกจากการปฏิบตั งิ านระยะหนึ่ง และ
(ข) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่เี กษียณจากการปฏิบตั งิ านเต็มเวลา แต่ยงั คงดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาชีพบัญชีหรือยังคงปฏิบตั งิ านในบางหน้าที่
ก12. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจเลือกทีจ่ ะกาหนดข้อบังคับหรือคาแนะนาว่ากิจกรรม
การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพใดเกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าทีท่ างวิชาชีพของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ บัญ ชี สมาชิกสหพันธ์นัก บัญ ชีระหว่างประเทศอาจเลือ กที่จะยอมรับในดุ ล ยพินิจของผู้
ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีในการตัด สิน ใจเลือ กกิจกรรมการพัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ อ งทางวิช าชีพ ที่
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เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอาจเลือกที่จะกาหนดข้อบังคับใน
บางด้าน และอนุ ญาตให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถเลือกกิจกรรมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่ อง
ทางวิชาชีพในด้านอื่น ๆ ด้วยตนเอง
ก13. เพื่อ ปกป้ อ งผลประโยชน์ ส าธารณะ สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ อาจกาหนดการ
พัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือเพิม่ เติมขึน้ สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ปฏิบตั งิ านในงานทีต่ ้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ในบทบาทผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง หรืองาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
วิ ธีการประเมิ นจากผลการเรียนรู้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 14)
ก14. ความน่ าเชื่อ ถือ ของการตรวจสอบระบบการประเมิน จากผลการเรีย นรู้เป็ น สิ่งสาคัญ สมาชิก
สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ อาจพิจารณาทีจ่ ะรวมเรือ่ งทีส่ าคัญต่อไปนี้ในการตรวจสอบระบบ
การประเมินจากผลการเรียนรู้
(ก) หลักฐานทีบ่ ่งชีผ้ ลการเรียนรูห้ รือความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้พฒ
ั นาทีช่ ดั เจน และ
(ข) การใช้แหล่งข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือทีส่ ามารถยืนยันได้ว่า ผลการเรียนรูห้ รือความรูค้ วามสามารถ
ได้ถูกพัฒนาและดารงไว้
ก15. ตัว อย่างต่ อ ไปนี้ แ สดงถึงหลัก ฐานที่ส ามารถนาไปใช้ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการตรวจสอบวิธ ีการ
ประเมินจากผลการเรียนรู้
(ก) การประเมินผลหรือการวัดผลโดยผู้พจิ ารณาผลงาน สาหรับหลักฐานที่เผยแพร่หรือที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(ข) การวัดผลการเรียนรูท้ ไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้
(ค) การเผยแพร่บทความทางวิชาชีพหรือผลของโครงการวิจยั
(ง) การทดสอบซ้าตามระยะเวลา
(จ) คุณสมบัตทิ แ่ี สดงถึงความชานาญเฉพาะทาง หรือคุณสมบัตอิ ่นื
(ฉ) หลัก ฐานการปฏิบ ัติงาน (บัน ทึก การท างาน) ที่ได้ร บั การตรวจสอบกับ แผนผังความรู้
ความสามารถ
(ช) การวัดผลแบบปรนัยทีก่ าหนดขึน้ ตามแผนผังความรูค้ วามสามารถทีพ่ ฒ
ั นาโดยผูว้ ่าจ้างหรือ
องค์กรวิชาชีพ เพื่อแสดงระดับความรูค้ วามสามารถของบุคคล
(ซ) การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นอิสระในการวัดผลการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
และ
(ฌ) การวัดผลหรือ การให้ก ารรับรองโดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ระบุเป็ นลายลักษณ์
อักษรซึง่ แสดงถึงการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ และการวัดผลโดยหน่วยงานกากับดูแล
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วิ ธีการประเมิ นจากกิ จกรรมการเรียนรู้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 15)
ก16. ในการวัดการพัฒนาและการดารงไว้ซง่ึ ความรูค้ วามสามารถ นิยมใช้ระบบประเมินจากกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ นื่องจากความง่ายในการวัดและการตรวจสอบ แต่วธิ กี ารประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูม้ ี
ข้อจากัด เช่น ระบบนี้ไม่สามารถวัดผลการเรียนรูห้ รือความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เสมอไป
สมาชิก สหพันธ์นัก บัญ ชีระหว่ างประเทศ อาจลดข้อจากัดเหล่านี้ได้บางส่วนด้วยการสื่อสารถึง
วัตถุ ประสงค์ท่เี ป็ นแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและความมุง่ มันในการเรี
่
ยนรูต้ ลอดชีวติ
ก17. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้วดั กิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทาง
วิชาชีพทีป่ ระเมินจากกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยจานวนชัวโมงหรื
่
อหน่ วยการเรียนรูเ้ ทียบเท่า สมาชิก
สหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ อาจเลือกใช้ตวั วัดอื่นซึ่งเป็ นที่เข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตัวอย่างของตัววัดการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีป่ ระเมินจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมถึง
(ก) เวลาทีใ่ ช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
(ข) จานวนหน่วยการเรียนรูท้ ก่ี าหนดให้เป็ นกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยผูจ้ ดั หลักสูตรการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ และ
(ค) จานวนหน่วยการเรียนรูท้ ก่ี าหนดให้เป็ นกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชี
ระหว่างประเทศ
ก18. มาตรฐานการศึก ษาระหว่างประเทศฉบับ นี้ เป็ น ไปตามแนวคิด ที่ว่า สมาชิก สหพัน ธ์นั ก บัญ ชี
ระหว่างประเทศ คาดหวังให้กิจกรรมการเรียนรู้บางส่ วนที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีเข้าร่วมต้อ ง
สามารถตรวจสอบได้ ในกิจกรรมการเรียนรูบ้ างกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมระหว่างปฏิบตั งิ านอาจ
วัดได้แต่ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ กิจกรรมเหล่านี้อาจส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาและดารงไว้ซ่งึ
ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ จะไม่สามารถนับเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒ นา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ 60 ชัวโมงที
่
ส่ ามารถตรวจสอบได้ในแต่ละรอบระยะเวลา 3 ปี
ก19. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจพิจารณาให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า
ในข้อก าหนดขัน้ ต่ าของการพัฒ นาความรู้ต่ อเนื่อ งทางวิชาชีพ 20 ชัวโมงในแต่
่
ล ะปี มีสดั ส่ ว น
เท่าใดทีต่ ้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในการให้แนวทางดังกล่าว สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่าง
ประเทศ อาจพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของผู้มสี ่วน
ได้เสียอื่น
ก20. ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงถึงหลักฐานทีอ่ าจใช้สาหรับการตรวจสอบในวิธกี ารประเมินจากกิจกรรมการ
เรียนรู:้
(ก) ประมวลรายวิชาและเอกสารการสอน
(ข) การยืนยันการเข้ามีส่วนร่วมโดยผูจ้ ดั ผูส้ อน ผูว้ ่าจ้าง พีเ่ ลีย้ ง หรือ ผูส้ อนพิเศษ และ
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(ค) การประเมินแบบอิสระทีแ่ สดงว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ นแบบผสม (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 16)
ก21. ทางเลือกสาหรับการนาวิธกี ารประเมินแบบผสมมาใช้ในการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
ได้แก่
(ก) ประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนดจากทัง้ ระบบประเมินจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละระบบประเมินจากผล
การเรีย นรู้ โดยกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ต้ อ งส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลการเรีย นรู้ ใ นด้ า นความรู้
ความสามารถซึง่ จะถูกวัดผลเป็ นส่วนหนึ่งของสาระความรูใ้ นระบบการประเมินจากผลการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็ นหลัก
(ข) อนุ ญ าตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีท่ไี ม่สามารถบรรลุผลตามข้อกาหนดด้านกิจกรรมการ
เรีย นรู้ น าเสนอหลัก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ได้ ม ี ก ารพั ฒ นาและด ารงไว้ ซ่ึ ง ความรู้
ความสามารถ หรือ
(ค) ระบุจานวนชัวโมงการท
่
ากิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี น่ นอน เพื่อเป็ นข้อบ่งชีถ้ งึ ความพยายามใน
ระดับทีเ่ หมาะสมสาหรับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และติดตามผลควบคู่กบั ตรวจสอบ
ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ จากกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ
การติ ดตามผลและการบังคับใช้ (อ้างอิ ง: ย่อหน้ าที่ 17)
ก22. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักฐานทีต่ ้องจัดหาหรือจัดทา
ขึน้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้มกี ารพัฒนาหรือดารงไว้ซง่ึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
คาแนะนาดังกล่าวอาจครอบคลุมความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในเรือ่ งต่อไปนี้
(ก) การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทีเ่ หมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
ของตน และ
(ข) การนาเสนอหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อได้รบั การร้องขอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ การพัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ อ งของสมาชิก สหพัน ธ์นัก บัญ ชี
ระหว่างประเทศ
ในการกาหนดรูปแบบวิธกี ารติดตามผล สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจกาหนดว่า
บทบาทใดทีเ่ กี่ยวข้องกับเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสาธารณะมากทีส่ ุด และ
นาวิธกี ารติดตามผลทีเ่ ข้มงวดมากกว่ามาใช้ปฏิบตั แิ ทน
ก23. ในกระบวนการติดตามผล อาจมีก ารกาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีดาเนินการต่อ ไปนี้เป็ น
ระยะๆ
(ก) ยื่นเอกสารเพื่อแสดงว่าตนเองได้ดาเนินการตามข้อกาหนดทางวิชาชีพในการดารงความรู้
และทักษะทีจ่ าเป็ นเพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามารถ
(ข) ยื่น เอกสารเพื่อ ยืน ยัน การปฏิบ ัติต ามข้อ กาหนดข้อ ใดข้อ หนึ่งที่เกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีส่ มาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศได้กาหนดไว้ หรือ
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(ค) นาเสนอหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ หลักฐานทีแ่ สดงถึงความรูค้ วามสามารถ
ทีต่ นเองได้พฒ
ั นาและดารงไว้จากกิจกรรมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพที่ได้เลือก
เข้าร่วม
ก24. กระบวนการติดตามผลเพิม่ เติม อาจรวมถึง
(ก) ตรวจสอบตัว อย่ างผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีจ านวนหนึ่ ง เพื่อ ตรวจสอบการปฏิบ ัติต าม
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
(ข) ทบทวนและประเมิน ผลแผนการจัด การเรีย นรู้ห รือ เอกสารเกี่ย วกับ การพัฒ นาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ หรือ
(ค) กาหนดให้ผู้ว่าจ้าง (ที่ให้บริการทางวิชาชีพ บัญ ชี) นาระบบการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทาง
วิชาชีพ และระบบการติดตามผลที่มปี ระสิทธิผ ลไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพของตน และติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพเข้า
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการบันทึกเวลาของผูว้ ่าจ้าง
ก25. สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ อาจจัดให้มกี ระบวนการติดตามผลตามรอบระยะเวลา ใน
การก าหนดช่ ว งเวลาของรอบการติด ตามผล สมาชิก สหพัน ธ์นั ก บัญ ชีระหว่ างประเทศ อาจ
พิจารณาความเหมาะสมตามบริบทโดยคานึงถึง (ก) ประโยชน์สาธารณะ และ (ข) ความคาดหวัง
ของสาธารณะ หน่ วยงานกากับดูแล และผู้มสี ่วนได้เสียอื่น จากประสบการณ์ของสมาชิกสหพันธ์
นักบัญชีระหว่างประเทศบางแห่ง กระบวนการติดตามผลตามรอบระยะเวลาทีม่ ากกว่า 5 ปี อาจไม่
ได้ผ ลตามที่ค าดหวัง ในขณะที่รอบระยะเวลาที่น้อ ยกว่าหนึ่งปี อ าจจะสร้ างภาระที่ม ากเกินไป
สาหรับสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศและผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ก26. การด าเนิ น การระบบการพัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ อ งทางวิช าชีพ ภาคบัง คับ จะเป็ นไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิผ ลมากขึ้น และเป็ น ประโยชน์ ส าธารณะ เมื่อ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีท่ีไม่ป ฏิบ ัติต าม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพถูกกากับให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้ สมาชิกสหพันธ์นัก บัญชีระหว่างประเทศ ควรกาหนดประเภทของ
มาตรการทีจ่ ะใช้กากับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด โดยพิจารณาเงื่อนไขทาง
กฎหมายและสภาพแวดล้อมในประเทศหรือเขตการปกครองที่สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่าง
ประเทศตัง้ อยู่
ก27. มาตรการขัน้ ต้นในการจัดการกับการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดอาจเน้นที่การจัดการให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพ บัญ ชีปฏิบตั ิตามข้อกาหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้ นี้ สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชี
ระหว่างประเทศควรพิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่าง (ก) มาตรการที่โดยเนื้อหาสาระแล้วเปิ ด
โอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีชะลอหรือหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และ (ข) มาตรการทีเ่ ป็ นการลงโทษเกินสมควร
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ก28. สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศบางแห่งอาจมีอานาจตามกฎหมายทีจ่ ะเพิกถอนหรือไม่ให้
สิทธิในการปฏิบตั งิ านแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ไี ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด การเพิกถอนหรือการ
ไม่ใ ห้ส ิท ธิในการปฏิบ ัติงานอาจน ามาใช้กับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีท่ีแ สดงอย่า งชัด เจนว่ า มี
แนวโน้ มที่จะไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดอย่างแน่ นอน โดยพิจารณาจากลักษณะของการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดหรือจากการตอบสนองต่อการซักถามของสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ อาจพิจารณาให้มกี ารประกาศรายชื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่จี งใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
เป็ นทางเลือกหนึ่ งของมาตรการในการดาเนินการกับผู้ท่ไี ม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด การประกาศ
รายชื่อดังกล่าว สามารถ (ก) ใช้เป็ นเครื่องมือในการระงับการทางานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และ (ข) ให้สญ
ั ญาณที่ชดั เจนต่อ สาธารณะถึงความมุ่งมันของวิ
่
ชาชีพ ในการดารงไว้ซ่งึ ความรู้
ความสามารถ
ก29. การกาหนดใช้มาตรการดังกล่าวต้องดาเนินการอย่างจริงจัง การทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจงใจทีจ่ ะ
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในการพัฒนาและดารงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
ถือเป็ นการละเมิดหน้าที่ทางวิชาชีพซึ่งสมควรได้รบั การดาเนินการทางวินัย เนื่องจากการละเมิด
หน้าทีน่ นั ้ จะมีผลให้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์สาธารณะลดลง
ก30. กระบวนการติดตามผลและการบังคับใช้ขอ้ กาหนดที่มปี ระสิทธิผลต้องการทรัพยากรที่เพียงพอ
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอาจพิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารหรือ คณะทางาน
ที่เป็ นสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศขึ้นเพื่อกากับดูแลข้อกาหนดเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพและกระบวนการติดตามผลและการบังคับใช้
ก31. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ ประโยชน์ ส าธารณะ สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ
ควรชีแ้ จงต่อสาธารณะถึงขอบเขตที่สมาชิกของตนต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการพั ฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้
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