
103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 

 
 เร่ือง  คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ที่พึงประสงคจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค  
 แบบสอบชุดน้ี  จะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 สวน  ดังน้ี 
  สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่  2  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงคจากนายจาง 

  สวนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงใน           หนาขอความท่ีทานเลือกและตอบคําถามในชองวางที่เวนไว 
1.  เพศ 
 ชาย หญิง 
 
2.  อายุ 
 นอยกวา  30  ป 31 - 40  ป  
 41 - 50  ป มากกวา  50  ป 
 
4.  ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตํ่ากวา  5  ป      6 - 10  ป 
 11 - 20  ป  มากกวา  20  ป 
 
5.  ตําแหนงที่ทํางานอยูในปจจุบัน 
               หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูจัดการ เจาของกิจการ/กรรมการบริหารงาน 
 หัวหนาสวนงาน  
 
6.  ประเภทของหนวยงานที่ทานทํางาน 
 หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
 หนวยงานภาคเอกชน 
 
7.  ลักษณะการจัดทําบัญชีของหนวยงาน 
 จัดทําเอง      ใชบริการสํานักงานบัญชี 
 จัดทําเองรวมกับการใชบริการสํานักงานบัญชี 



105 
 

 

สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีท่ีพึงประสงคจากนายจาง 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงใน             หนาขอความที่ทานเลือก 

ขอ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับความพึงประสงค 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

คุณสมบัติดานทักษะทางวิชาชีพ 

1.  ทักษะทางปญญา 
1.1 มีความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับการทําบัญชีในดานตางๆ ดังน้ี 

- 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 เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุป 

     

1.4 สามารถประเมิน  ระบุ  และแกไขปญหาที่ไมเคยเจอมากอน      
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 
2.1 มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)      
2.2 มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2.3 มีความสามารถในการวิเคราะหความเสี่ยงของการปฏิบัติงานบัญชี  

เชน  ความผิดพลาดของการบันทึกบัญชี  หรือ ปญหาจากระบบ
การควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหลาน้ันได 

     

2.4 มีความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได 
และรายงานผลได 

     

2.5 มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินใน
รูปแบบที่งายตอความเขาใจ  ถูกตองครบถวนตามเกณฑ  และทัน
ตอเวลา 

     

2.6 มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย  หน้ีสิน  รายได  
คาใชจาย  ไดอยางถูกตอง 
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ขอ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับความพึงประสงค 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

2.7 มีความรูความเขาใจดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ      

3.  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
3.1 มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเองเชน  การควบคุม

อารมณใหคงที่เมื่อประสบปญหากับงาน  เพ่ือนรวมงาน  หรือฝาย
ที่เก่ียวของ 

     

3.2 มีความคิดริเริ่ม  อิทธิพล  และการเรียนรูดวยตนเอง  เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

     

3.3 มีความสามารถเลือกและจัดเรียงลําดับทรัพยากรท่ีมีจํากัด  และ
จัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา 

     

3.4 มีความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และ
จัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา 

     

3.5 มีความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง      
3.6 มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเย่ียงผู

ประกอบวิชาชีพ 
     

3.7 มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณ  และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 

     

4.  ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือแกไข

ปญหาความขัดแยง 
     

4.2 สามารถทํางานเปนทีม      
4.3 สามารถปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นที่ตางกันได      
4.4 สามารถเจรจาเพ่ือไดขอสรุป  หรือขอตกลงที่ยอมรับไดใน

สถานการณทางวิชาชีพ 
     

4.5 สามารถทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ      
4.6 สามารถนําเสนอ  พูดคุย  รายงาน  และปกปองมุมมองของตนอยาง

มีประสิทธิภาพ  ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 

     

4.7 สามารถฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตางกัน 
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ขอ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับความพึงประสงค 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

5.  ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ 

5.1 มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ  การจัดการโครงการ  
การจัดบุคลากรและทรัพยากร  และการตัดสินใจตางๆ ทางธุรกิจ 

     

5.2 มีความสามารถในการจัดแบงหนาที่งาน  ในองคกรได      

5.3 มีภาวะเปนผูนํา      

5.4 มีความสามารถพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูบริหาร      

คุณลักษณะดานอ่ืน ๆ   
1. สําเร็จการศึกษาในระดับ :      

- ปวช./ปวส. (สาขาวิชาการบัญชี)      

- ปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)      

- ปริญญาโท (สาขาวิชาการบัญชี)      

2. สําเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง      

3. มีระดับผลการเรียนดี      

4. มีประสบการณในการทํางาน      

5. มีความซื่อสัตย  และรูจักรักษาความลับของกิจการ      

6.  มีความละเอียดรอบคอบ      

7. มีความขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ      

8. เปนเพศหญิงเทาน้ัน      

9. มีการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง      

10. อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................      
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สวนท่ี  3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงใน             ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
ในฐานะท่ีทานเปนนายจาง ทานพบปญหาดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีอยางไร 

ขอ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับของปญหา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ไมมีความอดทนทําใหเขาออกบอย      
2. ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน      
3. ไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย      
4. ไมมีการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองทางวิชาชีพ      
5. ไมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได      
6. เปนผูไมมีความรูในทางวิชาชีพอยางแทจริง      
7. ไมรักษาความลับของลูกคา      
8. ไมมีความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่การงาน      
9. อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................      

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

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาปริญญาโท : นางสาวอัจจิมา  สมบัติปน  รหัส 521532289 
สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 
 
 
 



109 
 

 

ภาคผนวก ข 

 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี 3 

เรื่องทักษะทางวิชาชีพ 
สารบัญ          ยอหนาท่ี 
เปาหมายและขอบเขต           1-4 
บทนํา             5-11 
วันถือปฏิบตั ิ             12 
ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชพีบัญช ี        13-18 
การศึกษาท่ัวไป            19-24 
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เปาหมายและขอบเขต 
 

1. มาตรฐานฉบับนี้อธิบายสวนผสมของทักษะท่ีบุคคลที่พรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี
จําเปนตองมีเพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี.สวนหนึ่งของเปาหมายของ
มาตรฐานฉบับนี้.คือ.การช้ีใหเห็นวาการศึกษาโดยท่ัวไปท่ีมาจากหลากหลายรูปแบบนั้น
สามารถสงผลตอทักษะเหลานี้อยางไร 
 

2. จุดมุงหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือการทําใหม่ันใจไดวาบุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสหพันธนักบัญชีนานาชาติตองมีสวนผสมของ
ทักษะดานตางๆ.อยางเหมาะสม.(ทักษะทางปญญา.ทางวิชาการเชิงปฏิบัติ. ทางคุณลักษณะ
เฉพาะตน.ทางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและทางองคกร).ในการทําหนาท่ีฐานะเปนผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี”ส่ิงเหลานี้ทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบอาชีพของตนไดใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพท่ีมีความสามารถซ่ึงปฏิบัติงานในสภาพส่ิงแวดลอมท่ีซับซอนได 
 

3. ทักษะของผูประกอบวิชาชีพแบงออกเปน 5 ประเภท  คือ 
1) ทักษะทางปญญา 
2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 
3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
4) ทักษะทางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและการส่ือสาร 
5) ทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ 

 

4. มาตรฐานฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการศึกษาเร่ืองท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจแตสงผลตอการพัฒนา
ทักษะตางๆ.ขางตน.และอาจสรางสวนหนึ่งของการศึกษาท่ัวไปได  มาตรฐานฉบับนี้ไม
ครอบคลุมเร่ืองการศึกษาสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี.คานิยม.จรรยาบรรณ.และทัศนคติทาง
วิชาชีพ.ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง.หรือการวัดผลขีดความสามารถและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ (อางอิงมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีฉบับท่ี 2.เร่ือง.เนื้อหาโปรแกรมของการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 4.เร่ือง คานิยมทางวิชาชีพ.จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและทัศนคติทางวิชาชีพ.มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีฉบับท่ี.5.เร่ือง”ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงสําหรับผูประกอบ
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วิชาชีพบัญชี”และมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี.6  
เร่ือง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ)  

บทนํา 
 

5. ทักษะเปนสวนหนึ่งของขีดความสามารถที่ตองมีในผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อแสดงถึง
สมรรถนะของตน  ขีดความสามารถเหลานี้ประกอบดวยความรู.ทักษะ.คานิยมทางวิชาชีพ  
จรรยาบรรณและทัศนคคติ  ขีดความสามารถเหลานี้เปนเคร่ืองบงช้ีถึงศักยภาพที่สามารถ
นําไปใชในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันได  ส่ิงสําคัญคือทําใหแนใจไดวาโปรแกรมการศึกษา
ทางวิชาชีพบัญชีไดรวมการพัฒนาของความรู  ทักษะ  คานิยมทางวิชาชีพ”จรรยาบรรณ”และ
ทัศนคติ 
 

6. ความคาดหวังท่ีมากข้ึนจากผูวาจาง”ลูกคา:และสาธารณชน”ท่ีมีตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
การทํางานและสังคม”เปนการเพิ่มความสําคัญของทักษะทางวิชาชีพ 

 

7. ทักษะท่ีหลากหลายสามารถจัดประเภทและอธิบายไดหลายลักษณะ ท้ังนี้ไมไดจํากัดอยู
เฉพาะท่ีปรากฏในยอหนาท่ี}16 – 21 

 

8. ทักษะท่ีเหมาะสมชวยผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหใชความรูจากการศึกษาท่ัวไปไดอยางประสบ
ความสําเร็จ”การพัฒนาทักษะเหลานี้ไมอาจสําเร็จไดดวยโปรแกรมใดๆ.เพียงโปรแกรมเดียว  
แตจะสําเร็จไดโดยรวมทั้งจากโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีควบคูไปกับประสบการณ
การทํางานจริงและการเรียนรูตลอดชีวิต.สวนใหญแลวทักษะทางวิชาชีพจะไดผลสูงสุดเม่ือใช
อยางมีจรรยาบรรณ.(ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ฉบับท่ี”4:เร่ือง”คานิยม”จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ)”บางทักษะแฝงเปนสวนหนึ่ง
ของโปรแกรมการศึกษาแลว”จึงตองเนนชัดใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายได
พัฒนาทักษะเหลานั้นไดอยางไร 

 

9. ทักษะท่ีเกี่ยวของสามารถทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเปรียบกวาคนอ่ืนในโลกการทํางาน
และเปนประโยชนตลอดเวลาท่ีประกอบวิชาชีพ”ไมใชวาการพัฒนาทักษะท้ังหมดจะเกิดข้ึน.ณ  
ชวงเวลาของการเตรียมตัวเปนผูประกอบวิชาชีพ”บางทักษะอาจเนนในการพัฒนาทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 
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10. พื้นฐานท่ีดีของการศึกษาทั่วไปแมวาไมไดเปนคําตอบของตัวเองแตเปนวิธีหนึ่งของการชวย
บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหเปนบุคคลท่ีมีจิตใจมองภาพกวาง.คิดและ
ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิผล,และมีความสามารถท่ีจะสอบถาม.แสดงออกทางความคิดเชิงเหตุ
และผลวิเคราะหและแกไขภาวะวิกฤตได,พื้นฐานเหลานี้จะสงเสริมใหบุคคลท่ีพรอมจะเปน     
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตัดสินใจไดในบริบทของสังคมโดยใชดุลยพินิจไดเปนอยางดี.และเกิด
สมรรถนะทางวิชาชีพและโตตอบกับกลุมของคนท่ีมีความหลากหลายได.รวมท้ังคิดแบบ
โลกาภิวัฒนและเร่ิมกระบวนการการเติบโตทางวิชาชีพ,การไดมาซ่ึงทักษะเหลานี้เปนส่ิง
สําคัญมากกวาแคการเรียนรู 

 

11. คํานิยามศัพทและคําอธิบายคําศัพทท่ีสําคัญท่ีใชในมาตรฐานนั้น”เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
แมบทการศึกษาระหวางประเทศ 

 

วันถือปฏิบัติ 
 

12. ใหถือปฏิบัติมาตรฐานฉบับนี้ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
 

ทักษะทางวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

13. บุคคลท่ีตองการเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบไปดวยทุกลักษณะ ดังนี้ 
ก) ทักษะทางปญญา 
ข) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงาน 
ค) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ง) ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร และ 
จ) ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ 

 

14. ทักษะทางปญญาจัดเปน 6 ระดับ เม่ือเรียงตามความสําคัญจากนอยไปมากคือ ความรูความ
เขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห (รวมความรูจากหลายดาน พยากรณและไดมา
ซ่ึงขอสรุป) และการประเมิน ส่ิงสําคัญ คือ บุคคลท่ีพรอมท่ีจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีตอง
บรรลุระดับท่ีสูงท่ีสุดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาท่ีมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี   
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ทักษะทางปญญาทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแกไขปญหา ตัดสินใจ และใชดุลยพินิจ
ท่ีดีแกไขสถานการณท่ีซับซอนขององคกรไดทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาท่ัวไปในภาพ
กวางทักษะทางปญญาท่ีจําเปนตองประกอบดวยทุกเร่ือง  ดังนี้ 
ก) ความสามารถที่จะกําหนด ไดมา จัด และเขาใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
 

ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจัย คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห และ 
ค) ความสามารถท่ีจะระบุและแกไขปญหาท่ีไมเคยเจอมากอน 

 

15. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีงานประกอบดวยทักษะท่ัวไปและทักษะเฉพาะเจาะจง
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงรวมถึง 
ก) ความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)  และความชํานาญทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข) การวิเคราะหแบบจําลองการตัดสินใจและความเส่ียง 
ค) การวัด 
ง) การรายงาน  และ 
จ) ความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ 

 

16. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  คือ  ทัศนคติและพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
การพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยการเรียนรูและการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ซ่ึงรวมถึง 
ก) การจัดการตนเอง 
ข) ความคิดริเร่ิม  อิทธิพล  และการเรียนรูดวยตนเอง 
ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรท่ีมีจํากัด  และจัดแจงงานใหเสร็จตาม

กําหนดเวลา 
ง) ความสามารถท่ีจะเขารวมและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง 
จ) พิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ  จรรยาบรรณและทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ 
ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

17. ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร  จะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีทํางาน
รวมกับคนอ่ืนในองคกรไดดี  รับและสงผานสารสนเทศได  การตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมี
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ประสิทธิภาพ  สวนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร
ประกอบดวย 
ก) การทํางานรวมกับผูอ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง 
ข) การทํางานเปนทีม 
ค) การปฏิสัมพันธกับผูท่ีตางวัฒนธรรมหรือความคิดเห็นตางกัน 
ง) การเจรจาเพื่อใหไดขอสรุปหรือขอตกลงท่ียอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ 
จ) การทํางานในวัฒนธรรมท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ฉ) การนํา เสนอ   การพูดคุย   การรายงาน   และการปกปองมุมมองของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผานการเขียนและพูดท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
ช) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและภาษาท่ี

แตกตาง 
 

18. ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจมีความสําคัญเพิ่มข้ึนตอผูประกอบวิชาชีพบัญชี  
ซ่ึงจะมีการเรียกรองใหแสดงบทบาทเชิงรุกในการจัดการองคกรในแตละวันในขณะท่ีกอน
หนานี้ บทบาทของผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจํากัดอยูเพียงแคการเก็บและรวบรวมขอมูล
เพื่อใหหนวยงานอื่นนําไปใช แตในปจจุบันท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดเขาไปมีบทบาทกับ
หลายทีมงานมากข้ึนจึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึงตองเขาไปในทุก
องคประกอบขององคกร จะตองมีความรูดานธุรกิจมากข้ึนและตระหนักในเร่ืองการเมืองและ
มีมุมมองแบบรอบโลก ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ  รวมถึง 
ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดการโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการ

ตัดสินใจ 
ข) ความสามารถท่ีจะจัดแบงหนาท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
ค) การมีภาวะผูนํา 
ง) การพิจารณาและการตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ 

 

การศึกษาท่ัวไป 
 

19. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพท้ังหมดตองไดรวมบางสวนของการศึกษาท่ัวไปดวย 
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20. การศึกษาท่ัวไปชวยใหบุคคลไดมาซ่ึงทักษะท่ีจําเปนได (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง ขอกําหนดเพื่อเขาเปนโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี) ขอกําหนดของการศึกษาทั่วไปมีความแตกตางกันไปในแตละโปรแกรมและใน
แตละประเทศการศึกษาโดยท่ัวไปเนนการพัฒนาในส่ิงท่ีไมเกี่ยวกับวิชาชีพท้ังทักษะทาง
ปญญา ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการ
บริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ 
 

21. การศึกษาท่ัวไปสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องในอนาคต และเปนพื้นฐานท่ี
สําคัญตอการพัฒนาความเปนวิชาชีพและการศึกษาทางบัญชีได และประกอบดวย 
1) ความเขาใจในกระแสความคิดและเหตุการณในอดีต วัฒนธรรมที่แตกตางในโลกปจจุบัน

และมุมมองกระแสโลก 
2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย 
3) ความเขาใจในความหลากหลายของความคิด เร่ืองราว และความแตกตางของเศรษฐกิจ  

การเมืองและสังคม 
4) ประสบการณในการถามและประเมินผลจากตัวเลข 
5) ความสามารถในการต้ังคําถาม แสดงออกไดซ่ึงการคิดอยางมีเหตุผล และเขาใจการคิดเชิง

วิกฤต 
6) การเขาถึงศิลปะ วรรณกรรม และวิทยาศาสตร 
7) การรับรูถึงคานิยมเฉพาะตัวบุคคลและคานิยมทางสังคม และของกระบวนการถามและ

แกปญหา 
8) ประสบการณการใชดุลยพินิจอยางมีคานิยม 

 

22. การศึกษาทั่วไปอาจเกิดข้ึนจากวิธีและสภาพท่ีแตกตางกันไป  การศึกษาทั่วไปอาจเกิดข้ึนใน
ข้ันใดก็ไดของโปรแกรมการศึกษาท่ีไดคุณวุฒิและตองผสมผสานกันในโปรแกรมทางวิชาชีพ
บัญชี ซ่ึงรวมถึงวิชาการบัญชี การเงินและความรูท่ีเกี่ยวของ ความรูดานองคการและการจัดการ
ธุรกิจ  และความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 2.เร่ือง เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี) การศึกษาท่ัวไปนี้สามารถจะรวมเขาไปในโปรแกรมการศึกษาท่ีได
คุณวุฒิทางการบัญชีได โดยมีขอกําหนดของการไดมาซ่ึงทักษะท่ีสําคัญรวมอยูในโปรแกรม 
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23. บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเรียนคุณวุฒิท่ีมิใชทางการบัญชีและไดมาซ่ึง
ความรูท่ีจําเปนของหัวขอศึกษาทางวิชาชีพบัญชีท่ีผานการศึกษาเพ่ือรับการทดสอบท่ีจัดโดย
องคกรวิชาชีพ บุคคลท่ีพรอมจะเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชีอาจพัฒนาทักษะตางๆ จากสถานท่ี
ทํางานรวมเขากับการเรียนหรือการทดสอบซ่ึงเม่ือรวมกันแลวจะตองไดความรูและทักษะ
ท่ัวไป และพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถซ่ึงรวมไปถึงความรูทางวิชาการเชิงปฏิบัติท่ี
เปนพื้นฐานจําเปนเพื่อใหไดคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

24. การไดมาซ่ึงทักษะตางๆ เหลานี้อาจแตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละองคกรสมาชิก
สหพันธนักบัญชีนานาชาติ การปรับใชมาตรฐานฉบับนี้ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมที่แวดลอมองคกร
สมาชิกและโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาท่ีมีอยู  ดังนั้น  สวนหนึ่งของการศึกษาท่ัวไปอาจ
เกิดข้ึนในชวงระหวางหลังช้ันมัธยมศึกษาแตกอนช้ันอุดมศึกษา 
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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 

มัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนไมยาวิทยาคม 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

  วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
 พ.ศ. 2546-2550 

 
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2550-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

 
 


