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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ที่พึงประสงคจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค
แบบสอบชุดนี้ จะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงคจากนายจาง
สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน
หนาขอความที่ทานเลือกและตอบคําถามในชองวางที่เวนไว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
นอยกวา 30 ป
41 - 50 ป
4. ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม
ต่ํากวา 5 ป
11 - 20 ป

31 - 40 ป
มากกวา 50 ป

6 - 10 ป
มากกวา 20 ป

5. ตําแหนงที่ทํางานอยูในปจจุบัน
หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ
หัวหนาสวนงาน

เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน

6. ประเภทของหนวยงานที่ทานทํางาน
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาคเอกชน

หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ

7. ลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน
จัดทําเอง
จัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี

ใชบริการสํานักงานบัญชี
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงคจากนายจาง
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน
หนาขอความที่ทานเลือก
ระดับความพึงประสงค
ขอ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
มาก
ปาน
นอย
ที่สุด

คุณสมบัติดานทักษะทางวิชาชีพ
1. ทักษะทางปญญา
1.1 มีความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีในดานตางๆ ดังนี้
- ความรูดานการสอบบัญชี
- ความรูดานกฎหมายธุรกิจ และภาษีอากร
- ความรูดานการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
- ความรูดานการเงินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน
- การคํานวณตนทุน
- การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
1.2 สามารถกําหนดการไดมา จัด นําไปใช และเขาใจ สารสนเทศจาก
คน สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
1.3 มีขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผล วิเคราะหและ
สังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป
1.4 สามารถประเมิน ระบุ และแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
2.1 มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)
2.2 มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีความสามารถในการวิเคราะหความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี
เชน ความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี หรือ ปญหาจากระบบ
การควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหลานั้นได
2.4 มีความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได
และรายงานผลได
2.5 มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินใน
รูปแบบที่งายตอความเขาใจ ถูกตองครบถวนตามเกณฑ และทัน
ตอเวลา
2.6 มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได
คาใชจาย ไดอยางถูกตอง

มาก

กลาง

นอย

ที่สุด
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ระดับความพึงประสงค
ขอ

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

2.7 มีความรูความเขาใจดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
3.1 มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน การควบคุม
อารมณใหคงที่เมื่อประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน หรือฝาย
ที่เกี่ยวของ
3.2 มีความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
3.3 มีความสามารถเลือกและจัดเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และ
จัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
3.4 มีความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และ
จัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
3.5 มีความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
3.6 มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ
3.7 มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ
4. ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแกไข
ปญหาความขัดแยง
4.2 สามารถทํางานเปนทีม
4.3 สามารถปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นที่ตางกันได
4.4 สามารถเจรจาเพื่อไดขอสรุป หรือขอตกลงที่ยอมรับไดใน
สถานการณทางวิชาชีพ
4.5 สามารถทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 สามารถนําเสนอ พูดคุย รายงาน และปกปองมุมมองของตนอยาง
มีประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
4.7 สามารถฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตางกัน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สดุ
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ระดับความพึงประสงค
ขอ

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

5. ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ
5.1 มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ
การจัดบุคลากรและทรัพยากร และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ
5.2 มีความสามารถในการจัดแบงหนาที่งาน ในองคกรได
5.3 มีภาวะเปนผูนํา
5.4 มีความสามารถพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูบริหาร
คุณลักษณะดานอื่น ๆ
1. สําเร็จการศึกษาในระดับ :
- ปวช./ปวส. (สาขาวิชาการบัญชี)
- ปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)
- ปริญญาโท (สาขาวิชาการบัญชี)
2. สําเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
3. มีระดับผลการเรียนดี
4. มีประสบการณในการทํางาน
5. มีความซื่อสัตย และรูจักรักษาความลับของกิจการ
6. มีความละเอียดรอบคอบ
7. มีความขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ
8. เปนเพศหญิงเทานั้น
9. มีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
10. อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................

มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ในฐานะที่ทานเปนนายจาง ทานพบปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีอยางไร
ระดับของปญหา
ขอ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
มาก
ปาน
ที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก

กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอย
ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน
ไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพ
ไมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนผูไมมีความรูในทางวิชาชีพอยางแทจริง
ไมรักษาความลับของลูกคา
ไมมีความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่การงาน
อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................

2. ขอเสนอแนะของนายจาง ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..........................................

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอัจจิมา สมบัติปน รหัส 521532289
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 3
เรื่องทักษะทางวิชาชีพ
สารบัญ
เปาหมายและขอบเขต
บทนํา
วันถือปฏิบตั ิ
ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
การศึกษาทั่วไป

ยอหนาที่
1-4
5-11
12
13-18
19-24
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เปาหมายและขอบเขต
1. มาตรฐานฉบับนี้อธิบายสวนผสมของทักษะที่บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จํา เปนตองมี เพื่ อ ใหได คุณสมบัติ เ ปนผูประกอบวิชาชี พ บั ญชี.สวนหนึ่งของเป าหมายของ
มาตรฐานฉบับนี้ .คือ.การชี้ใ ห เห็ น วาการศึกษาโดยทั่วไปที่ ม าจากหลากหลายรู ปแบบนั้น
สามารถสงผลตอทักษะเหลานี้อยางไร
2. จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือการทําใหมั่นใจไดวาบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติตองมีสวนผสมของ
ทักษะดานตางๆ.อยางเหมาะสม.(ทักษะทางปญญา.ทางวิชาการเชิงปฏิบัติ. ทางคุณลักษณะ
เฉพาะตน.ทางปฏิ สัมพันธ กั บผูอื่นและทางองค กร).ในการทํ าหนาที่ ฐานะเปน ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี”สิ่งเหลานี้ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบอาชีพของตนไดใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพที่มีความสามารถซึ่งปฏิบัติงานในสภาพสิ่งแวดลอมที่ซับซอนได
3. ทักษะของผูประกอบวิชาชีพแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
1) ทักษะทางปญญา
2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
4) ทักษะทางปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการสื่อสาร
5) ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ
4. มาตรฐานฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการศึกษาเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจแตสงผลตอการพัฒนา
ทั ก ษะต า งๆ.ข างต น .และอาจสร างสว นหนึ่งของการศึ ก ษาทั่ว ไปได มาตรฐานฉบั บนี้ไ ม
ครอบคลุมเรื่องการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี.คานิยม.จรรยาบรรณ.และทัศนคติทาง
วิชาชี พ.ข อกําหนดดานประสบการณก ารทํางานจริง .หรือการวัด ผลขีดความสามารถและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ (อางอิงมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 2.เรื่อง.เนื้อหาโปรแกรมของการศึกษาทางวิชาชีพ บัญชี มาตรฐานการศึก ษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 4.เรื่อง คานิยมทางวิชาชีพ.จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและทัศนคติทางวิชาชีพ.มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีฉบับที่.5.เรื่อง”ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงสําหรับผูประกอบ
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วิชาชีพบัญชี”และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่.6
เรื่อง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ)
บทนํา
5. ทัก ษะเป น สว นหนึ่ง ของขีด ความสามารถที่ต องมี ใ นผู ประกอบวิชาชี พ บั ญชี เ พื่ อแสดงถึ ง
สมรรถนะของตน ขีดความสามารถเหลานี้ประกอบดวยความรู.ทักษะ.คานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทัศนคคติ ขีดความสามารถเหลานี้เปนเครื่องบงชี้ถึงศักยภาพที่สามารถ
นําไปใชในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันได สิ่งสําคัญคือทําใหแนใจไดวาโปรแกรมการศึกษา
ทางวิชาชีพบัญชีไดรวมการพัฒนาของความรู ทักษะ คานิยมทางวิชาชีพ”จรรยาบรรณ”และ
ทัศนคติ
6. ความคาดหวังที่มากขึ้นจากผูวาจาง”ลูกคา:และสาธารณชน”ที่มีตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
การทํางานและสังคม”เปนการเพิ่มความสําคัญของทักษะทางวิชาชีพ
7. ทัก ษะที่ห ลากหลายสามารถจัด ประเภทและอธิ บ ายได ห ลายลั ก ษณะ ทั้ ง นี้ไ ม ไ ด จํา กั ด อยู
เฉพาะที่ปรากฏในยอหนาที่}16 – 21
8. ทักษะที่เหมาะสมชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหใชความรูจากการศึกษาทั่วไปไดอยางประสบ
ความสําเร็จ”การพัฒนาทักษะเหลานี้ไมอาจสําเร็จไดดวยโปรแกรมใดๆ.เพียงโปรแกรมเดียว
แตจะสําเร็จไดโดยรวมทั้งจากโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควบคูไปกับประสบการณ
การทํางานจริงและการเรียนรูตลอดชีวิต.สวนใหญแลวทักษะทางวิชาชีพจะไดผลสูงสุดเมื่อใช
อยางมีจรรยาบรรณ.(ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่”4:เรื่อง”คานิยม”จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ)”บางทักษะแฝงเปนสวนหนึ่ง
ของโปรแกรมการศึกษาแลว”จึงตองเนนชัดใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายได
พัฒนาทักษะเหลานั้นไดอยางไร
9. ทักษะที่เกี่ยวของสามารถทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเปรียบกวาคนอื่นในโลกการทํางาน
และเปนประโยชนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพ”ไมใชวาการพัฒนาทักษะทั้งหมดจะเกิดขึ้น.ณ
ชวงเวลาของการเตรียมตัวเปนผูประกอบวิชาชีพ”บางทักษะอาจเนนในการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
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10. พื้นฐานที่ดีของการศึกษาทั่วไปแมวาไมไดเปนคําตอบของตัวเองแตเปนวิธีหนึ่งของการชวย
บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนบุคคลที่มีจิตใจมองภาพกวาง.คิดและ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล,และมีความสามารถที่จะสอบถาม.แสดงออกทางความคิดเชิงเหตุ
และผลวิเคราะหและแกไขภาวะวิกฤตได,พื้นฐานเหลานี้จะสงเสริมใหบุคคลที่พรอมจะเปน
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจไดในบริบทของสังคมโดยใชดุลยพินิจไดเปนอยางดี.และเกิด
สมรรถนะทางวิชาชีพและโตตอบกับกลุมของคนที่มีความหลากหลายได.รวมทั้งคิดแบบ
โลกาภิวัฒนและเริ่มกระบวนการการเติบโตทางวิชาชีพ,การไดมาซึ่งทักษะเหลานี้เปนสิ่ง
สําคัญมากกวาแคการเรียนรู
11. คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทที่สําคัญที่ใชในมาตรฐานนั้น”เปนไปตามที่กําหนดไวใน
แมบทการศึกษาระหวางประเทศ
วันถือปฏิบัติ
12. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี
13. บุคคลที่ตองการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบไปดวยทุกลักษณะ ดังนี้
ก) ทักษะทางปญญา
ข) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
ค) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ง) ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และ
จ) ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
14. ทักษะทางปญญาจัดเปน 6 ระดับ เมื่อเรียงตามความสําคัญจากนอยไปมากคือ ความรูความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห (รวมความรูจากหลายดาน พยากรณและไดมา
ซึ่งขอสรุป) และการประเมิน สิ่งสําคัญ คือ บุคคลที่พรอมที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
บรรลุระดับที่สูงที่สุดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาที่มีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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ทักษะทางปญญาทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแกไขปญหา ตัดสินใจ และใชดุลยพินิจ
ที่ดีแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรไดทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาทั่วไปในภาพ
กวางทักษะทางปญญาที่จําเปนตองประกอบดวยทุกเรื่อง ดังนี้
ก) ความสามารถที่จะกําหนด ไดมา จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห และ
ค) ความสามารถที่จะระบุและแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน
15. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งานประกอบดวยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจง
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง
ก) ความชํ า นาญทางตั ว เลข (การใช ค ณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ) และความชํ า นาญทางด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข) การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเสี่ยง
ค) การวัด
ง) การรายงาน และ
จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
16. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
การพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง
ก) การจัดการตนเอง
ข) ความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรูดวยตนเอง
ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และจัดแจงงานใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา
ง) ความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
จ) พิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ
ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี
17. ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางาน
รวมกับคนอื่นในองคกรไดดี รับและสงผานสารสนเทศได การตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ ส ว นประกอบของทั ก ษะทางปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและการสื่ อ สาร
ประกอบดวย
ก) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง
ข) การทํางานเปนทีม
ค) การปฏิสัมพันธกับผูที่ตางวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นตางกัน
ง) การเจรจาเพื่อใหไดขอสรุปหรือขอตกลงที่ยอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ
จ) การทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฉ) การนํ า เสนอ การพู ด คุ ย การรายงาน และการปกป อ งมุ ม มองของตนอย า งมี
ประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่
แตกตาง
18. ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ซึ่งจะมีการเรียกรองใหแสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองคกรในแตละวันในขณะที่กอน
หนานี้ บทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยูเพียงแคการเก็บและรวบรวมขอมูล
เพื่อใหหนวยงานอื่นนําไปใช แตในปจจุบันที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไปมีบทบาทกับ
หลายที ม งานมากขึ้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ซึ่ ง ต อ งเข า ไปในทุ ก
องคประกอบขององคกร จะตองมีความรูดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและ
มีมุมมองแบบรอบโลก ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ รวมถึง
ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการ
ตัดสินใจ
ข) ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร
ค) การมีภาวะผูนํา
ง) การพิจารณาและการตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ
การศึกษาทั่วไป
19. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพทั้งหมดตองไดรวมบางสวนของการศึกษาทั่วไปดวย

115

20. การศึกษาทั่วไปชวยใหบุคคลไดมาซึ่งทักษะที่จําเปนได (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอกําหนดเพื่อเขาเปนโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี) ขอกําหนดของการศึกษาทั่วไปมีความแตกตางกันไปในแตละโปรแกรมและใน
แตละประเทศการศึกษาโดยทั่วไปเนนการพัฒนาในสิ่ งที่ไมเ กี่ยวกับวิชาชีพทั้งทักษะทาง
ปญญา ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร และทักษะการ
บริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
21. การศึกษาทั่วไปสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องในอนาคต และเปนพื้นฐานที่
สําคัญตอการพัฒนาความเปนวิชาชีพและการศึกษาทางบัญชีได และประกอบดวย
1) ความเขาใจในกระแสความคิดและเหตุการณในอดีต วัฒนธรรมที่แตกตางในโลกปจจุบัน
และมุมมองกระแสโลก
2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
3) ความเขาใจในความหลากหลายของความคิด เรื่องราว และความแตกตางของเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม
4) ประสบการณในการถามและประเมินผลจากตัวเลข
5) ความสามารถในการตั้งคําถาม แสดงออกไดซึ่งการคิดอยางมีเหตุผล และเขาใจการคิดเชิง
วิกฤต
6) การเขาถึงศิลปะ วรรณกรรม และวิทยาศาสตร
7) การรับรูถึงคานิยมเฉพาะตัวบุคคลและคานิยมทางสังคม และของกระบวนการถามและ
แกปญหา
8) ประสบการณการใชดุลยพินิจอยางมีคานิยม
22. การศึกษาทั่วไปอาจเกิดขึ้นจากวิธีและสภาพที่แตกตางกันไป การศึกษาทั่วไปอาจเกิดขึ้นใน
ขั้นใดก็ไดของโปรแกรมการศึกษาที่ไดคุณวุฒิและตองผสมผสานกันในโปรแกรมทางวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งรวมถึงวิชาการบัญชี การเงินและความรูที่เกี่ยวของ ความรูดานองคการและการจัดการ
ธุรกิจ และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2.เรื่ อ ง เนื้ อ หาของโปรแกรมการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี) การศึกษาทั่วไปนี้สามารถจะรวมเขาไปในโปรแกรมการศึกษาที่ได
คุณวุฒิทางการบัญชีได โดยมีขอกําหนดของการไดมาซึ่งทักษะที่สําคัญรวมอยูในโปรแกรม
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23. บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเรียนคุณวุฒิที่มิใชทางการบัญชีและไดมาซึ่ง
ความรูที่จําเปนของหัวขอศึกษาทางวิชาชีพบัญชีที่ผานการศึกษาเพื่อรับการทดสอบที่จัดโดย
องคกรวิชาชีพ บุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพัฒนาทักษะตางๆ จากสถานที่
ทํางานรวมเขากับการเรียนหรือการทดสอบซึ่งเมื่อรวมกันแลวจะตองไดความรูและทักษะ
ทั่วไป และพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถซึ่งรวมไปถึงความรูทางวิชาการเชิงปฏิบัติที่
เปนพื้นฐานจําเปนเพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
24. การไดมาซึ่งทักษะตางๆ เหลานี้อาจแตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละองคกรสมาชิก
สหพันธนักบัญชีนานาชาติ การปรับใชมาตรฐานฉบับนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่แวดลอมองคกร
สมาชิกและโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาที่มีอยู ดังนั้น สวนหนึ่งของการศึกษาทั่วไปอาจ
เกิดขึ้นในชวงระหวางหลังชั้นมัธยมศึกษาแตกอนชั้นอุดมศึกษา
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวอัจจิมา สมบัติปน

วัน เดือน ป เกิด

1 มีนาคม 2527

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540-2543
พ.ศ. 2543-2546
พ.ศ. 2546-2550

ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2550-ปจจุบัน

มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนไมยาวิทยาคม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเจาพระยา

