
การกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่า 

ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

ตามข้อกาํหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

จันทนา  เจตินัย 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ์นี,เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบญัชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

พ.ศ. 2555 
 

DPU



The desirable features that add value  for accounting students 

followed by requirements of government agencies and  

professional organizations 

 

 

 

 

 

 

 

Jantana  Jetinai    

 

 

 

 

 

 

 

A Thematic  paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of Master of Accountancy Program 

Department of  Accountancy 

Faculty of Accountancy, Dhurakij Pundit University 

2012  

 

DPU



ช 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจยั  เรื� องการกําหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา
สาขาวชิาการบญัชี  ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพ  สําเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความ
กรุณาจาก  ดร.เอกพล  คงมา  ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู  และ  ดร.ปรีเปรม  นนทลีรักษ์ที� กรุณาให้
แนวทางความรู้  ให้คําแนะนํา  ค ําปรึกษา  และตรวจแก้ไขจนงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ผู ้วิจยั
ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี3     

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะการบญัชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านและ
นอกจากนี3ผูว้จิยัขอขอบคุณผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทาํวจิยัครั3 งนี3ทุกท่านที�ทาํใหก้ารวจิยัสําเร็จลลุว่ง
ไปไดด้ว้ยดี 

หากงานวจิยันี3มีขอ้บกพร่องประการใดผูวิ้จยัขอนอ้มรับไวด้ว้ยความยินดี  ผูวิ้จยัหวงัวา่
งานวจิัยนี3 คงเป็นประโยชน์ต่อผู ้สนใจไม่มากก็น้อย  สําหรับเพื�อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ต่อไป                                                                   

 
 

จนัทนา  เจตินยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ซ 

สารบัญ 

 

 หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย.................................................................................................................. ฆ 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ............................................................................................................. จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... ช 
สารบญัตาราง.......................................................................................................................... ญ 
สารบญัภาพ…………………………………………………………………………………. ฎ 
บทที�  
          1. บทนาํ………………………………………………..…...………………………… 1 
              1.1 ที�มาและความสําคญัของปัญหา…………….…..……..……………………….. 1 
              1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั……………….…………..……..…………………… 4 
              1.3 ขอบเขตงานการวจิยั…………………….…………..……..…………………… 4 
              1.4 ประโยชน์ที�คาดวา่จะได้รับ…………………………...………………..………. 4 
              1.5 นิยามศพัท์เฉพาะ………………………………………………….....…………. 5 
          2. ทฤษฎีเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง………………………...……..……………... 6 
               2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ 
                     บญัช ี (International Education Standard for Professional Accountant : IES)...  

 
6 

               2.2 หลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ตามประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี……………....…… 10 
               2.3 แนวคิดเกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี…. 12 
               2.4 แนวคิดเกี�ยวกบักาอาชีวศึกษา………………………………………….......….. 15 
               2.5 แนวคิดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีที�พึงประสงค…์...……. 20 
               2.6 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง……………………..…………………………………….... 31 
          3. ระเบียบวธีิวจิยั………………...…………………………………………...……….. 40 
              3.1 การดาํเนินการวจิยั……………………………………………………….……... 40 
              3.2 กรอบแนวคิด…………………………………………………………….……... 40 
              3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล……………...…………………………………….……. 42 

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล……………...………………………………………….….. 43 
          4. ผลการวจิยั…………..………………………………………………………….…... 47 

  

DPU



ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 

 
 

 

หน้า 

5. สรุปผลการวจิยั…………………………..………………………………………… 70 
               5.1 สรุปผลการวจิยั…………………...……………………………..…………….. 70 
               5.2 อภิปรายผลการวจิยั………………….……………………………………..….. 74 
               5.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยั…………………………….…..……………………... 79 
               5.4 ขอ้เสนอแนะสําหรับการวจิยัครั3 งต่อไป…………………...…………………… 79 
บรรณานุกรม…………………………………………...……………………………………. 81 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………. 86 
                 ภาคผนวก ก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื�อง กรอบมาตรฐานหลกัสูตร   
                                       ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ พ.ศ. 2552………… 

 
87 

                 ภาคผนวก ข  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
                                       อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔………………………………… 

 
94 

                 ภาคผนวก ค  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                                       ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒…………………………... 

 
98 

                 ภาคผนวก ง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�อง มาตรฐานคณุวฒิุระดบั 
                                      ปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี  พ.ศ. ๒๕๕๓……………………… 

 
102 

                 ภาคผนวก จ  ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบบัที� ๑๙) เรื�อง จรรยาบรรณของ 
                                       ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  พ.ศ. ๒๕๕๓…………….………………. 

 
104 

                 ภาคผนวก ฉ  ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี  ฉบบัที� ๕/๒๕๕๓  เรื�อง หลกัสูตร 
                                       ตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี………………………………….. 

 
112 

                 ภาคผนวก ช  พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓…………………………... 115 
                 ภาคผนวก ซ  พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗……………………… 128 
ประวติัผูเ้ขียน 149 

 

DPU



สารบัญตาราง  

  

ตารางที� หน้า 

2.1   สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ………………………………………………………………….. 

 
17 

2.2   สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั3นสูง……………………………………………………………. 

 
18 

2.3   สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ …..………………………………….  

 
19 

2.4   ความสามารถและบุคลิกภาพที�พึงประสงค…์…...……………………… 21 
2.5   คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษา……...….… 23 
2.6   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิของผูป้ระกอบการ/นายจา้ง…….. 
4.1   เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ ดา้นคณุธรรม  จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ.……………………………………………...…. 

38 
 

48 
4.2   เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ดา้นความรู้…..…..……... 52 
4.3   เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาการบญัชี   และหลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของ            
สภาวชิาชีพบญัชีและหลกัสูตรปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบติัการ(ต่อเนื�อง)…………………………………………………...… 

 
 
 

55 
4.4   เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ ดา้นทกัษะทางปัญญา..… 56 
4.5   เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ………….………………….……. 
 

59 
4.6   เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ ดา้นการวเิคราะห์   

เชิงตวัเลขการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ…………….....… 
 

62 
4.7   สรุปคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์……………………...…………... 65 

 

 

 

 

 

ญ 

DPU



 
 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

 

 

ภาพที� หน้า 

           3.1  กรอบแนวคิดการกาํหนดคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค…์……… 42 
 

ฎ DPU



ค 

 
หวัขอ้สารนิพนธ์  การกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา 
   สาขาวชิาการบญัชี  ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวิชาชีพ  
ชื�อผูเ้ขียน  จนัทนา  เจตินยั 
อาจารยที์�ปรึกษา  ดร.เอกพล  คงมา 
สาขาวชิา  การบญัชี 
ปีการศึกษา  2554 
 

บทคัดย่อ 
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คุณลกัษณะที�พึงประสงคที์�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ระหวา่งมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  (IES)  กบัหลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภา
วิชาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553  และมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

การดาํเนินการวิจยัในครั= งนี=ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดย
การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  (Documentary Research)  สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ  บทความ  วารสาร  หนังสือตํารา  วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจยัและข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  ซึ� งเป็นขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ  เพื�อที�จะวิเคราะห์คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่า
ของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี  (International Education Standard for Professional Accountant: IES)  IES ฉบบัที� 2  ดา้น
ความรู้ที�นกับญัชีมืออาชีพต้องมี  IES ฉบบัที� 3  ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ  (Professional Skills)  IES 
ฉบบัที� 4  ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทศันคติทางวชิาชีพ (Professional Values Ethics and Attitudes)  
ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี  พ.ศ. 2543  หน้าที�ความรับผิดชอบของผูท้าํบญัชีและผูจ้ดัทาํบญัชี  
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  จรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และประกาศสภา
วชิาชีพบญัชี ฉบบัที� 5/2553  เรื�อง  หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี  ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี  พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  
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ผลการศึกษาวิจยัพบว่า คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวิชา  

การบญัชีในดา้นต่างๆ 5 ดา้น ตามลาํดบัได้แก่  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความ
รับผิดชอบ ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  คุณลกัษณะ
ที�พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและนักศึกษาอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (International Education 
Standard for Professional Accountant: IES)  IES  ฉบบัที�  2  ฉบบัที�  3  ฉบบัที�  4  และสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนดประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  นอกจากนี=นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษามี
คุณลกัษณะที�พึงประสงคส์อดคลอ้งตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 
2553  และนักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที�พึงประสงค์สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554   
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ABSTRACT 

 

The research, “the desirable features that add value for accounting students followed 
by requirements of government agencies and professional organizations,” aims to study the 
desirable features that add value for accounting students. This study includes the international 
education standard for professional accountants (IES), declared the guidelines of the Federation 
of Accounting Professions (FAP), Undergraduate Qualifications. and Accounting Standards Act 
2010 and the 2011 National Vocational Qualifications. 

The research methodology is qualitative by reviewing the documents and collecting  
data from academic papers, journal articles, books, textbooks, thesis, research reports and 
information from the internet. The data also includes International Education Standards for 
professional accountants (IES) No. 2 in the knowledge that professional accountants, IES No. 3 
professional skills, IES No. 4 professional values ethics and attitudes, Accounting Act 2000, 
accounting duties and responsibilities of the accounting and bookkeeping, Accounting profession 
Act 2004 and code of ethics for professional accountants, General Federation of No. 5/2010 on 
undergraduate accounting courses, Undergraduate qualifications, Accounting Standards Act 2010, 
and  National Vocational Qualifications Act 2011. 

The results were as follows.; desirable features that add value to  accounting students 
consist of five elements, the moral and professional ethics, knowledge, intellectual skills,   
personality and responsibility, and the numerical analysis communication and information 
technology. Desirable features of the university students and vocational students should comply 
with international standards of education for professional accountants (IES) No. 2,No. 3, and   

DPU



ฉ 

 
No. 4. In addition, this also complies with notification requirements from the FAP.  Furthermore, 
the desirable features of an undergraduate degree students also comply with National Vocational 
Qualifications Act 2011.  
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  บทที�  1 

บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

สังคมโลกในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทาํให้ส่งผลกระทบทั"งที�เป็น
โอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศไทยเราอย่างมาก  ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ
เช่น  ดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วฒันธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สิ�งแวดล้อม  และด้าน
การศึกษา  ซึ� งบุคลากรทางการศึกษา  ครู-อาจารย์  นกัเรียน  นกัศึกษาต่างมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ต่างสถาบนัทั"งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในดา้นต่างๆ เช่นความรู้ทางวิชาการ  เทคโนโลยี
ใหม่ๆ  เป็นตน้  ดงันั"นประเทศไทยเราจึงควรตอ้งมีการพฒันาระบบการจดัการศึกษาที�ดีเพื�อรองรับ
การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ"น  เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที�สําคญัยิ�งในการพฒันาคน  สร้างคนให้
เป็นคนดีเป็นคนเก่ง  คนมีคุณภาพ  มีความซื�อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
“การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรม ของบุคคล  
สังคมและบา้นเมืองใดใหก้ารศึกษาที�ดีแก่เยาวชนไดอ้ย่างครบถว้นพอเหมาะกนัทุกๆ ด้าน  สังคม
และบา้นเมืองนั"นจะมีพลเมืองที�มีคุณภาพ”  (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั,  
28 กรกฎาคม 2504)   

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที�มีหน้าที�โดยตรงในการจดัการศึกษาเพื�อขบัเคลื�อน  
การปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ� ง
ถือเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษาไทย ความมุ่งหมายและการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6  การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบรูณ์ทั"งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื�นไดอ้ย่างมีความสุข
มาตรา 15 การจดัการศึกษาของไทยมีการจดัการศึกษาสามรูปแบบคือการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งหรือ
ทั"งสามรูปแบบก็ได ้ รวมทั"งให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที�ผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างเรียนใน
รูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบไดไ้ม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม
รวมทั"งจากการเ รียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทาํงาน
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สําหรับการจดัการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามมาตรา 20 การจดัการอาชีวศึกษา  การ
ฝึกอบรมวชิาชีพใหจ้ดัในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน  สถานประกอบการ หรือโดย
ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากับสถานประกอบการ  ทั"งนี" ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาและกฎหมายที�เกี�ยวข้องและตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 6 
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวชิาชีพที�สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  เพื�อผลิตและพฒันา
กาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี  รวมทั"งเป็นการยกระดบั
การศึกษาวชิาชีพให้สูงขึ"นเพื�อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยนาํความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบติัหรือประกอบ
อาชีพโดยอิสระได ้ มาตรา 9 กาํหนดให้การจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้จดัตาม
หลกัสูตรที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ประกอบด้วย  1)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  2)  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั"นสูง  3)  ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ  4)  หลกัสูตรอื�นๆ  
เช่น  หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั" น  สําหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รับ
ผูส้ําเร็จการศึกษาชั"นมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือมธัยมศึกษาปีที� 3 เขา้ศึกษาต่อเป็นเวลา 3 ปี เมื�อสําเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บวฒิุประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั"นสูง (ปวส.)  รับ
ผู ้สําเร็จการศึกษาระดบัปวช. เข้าศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี  เมื�อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั"นสูง  หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ  รับผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดบั ปวส. เข้าศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี เมื�อสําเร็จการศึกษาจะไดรั้บวุฒิปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประเภทวิชาที� เ ปิดสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 9 ประเภทวิชาไดแ้ก่ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  2) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 3) ประเภทวิชาคหกรรม  4) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม  7) ประเภทวิชาประมง  8) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ�งทอ  9) ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  แต่ละประเภทวิชาแบ่ง
ออกเป็นสาขาวชิาต่างๆ อีกหลายสาขา  เช่นประเภทวชิาพาณิชยกรรมแบ่งเป็นสาขาวิชาการบญัชี 
สาขาการตลาด สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์เป็นตน้ เพื�อให้ผูเ้รียนเลือกเรียนไดห้ลากหลาย
ตามความชอบ ความถนดั ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  ซึ� งการเลือกเรียนในสายวชิาชีพนั"น
นบัวา่มีความสําคญัช่วยใหค้นเรียนไม่เก่งในสายสามญั  ไดเ้รียนเก่งและเรียนไดถู้กทางในสายอาชีพ
ที�ดีที�สุด  นอกจากนี" ยงัช่วยให้คนเรียนเก่ง  แต่ขดัสนในด้านเศรษฐกิจสามารถเป็นนักคิดนัก
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ดดัแปลงและนกัประดิษฐ์ได ้ ช่วยลดช่องวา่งของความไม่เท่าเทียมกันในดา้นเศรษฐกิจและสังคม
เพราะการศึกษาทาํใหค้นมีความเสมอภาคกนั 

การจดัการอาชีวศึกษาของไทยในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงและปรับกระบวนการ
ทั"งหมดของอาชีวศึกษา  มีการจัดตั" งสถาบันอาชีวศึกษาซึ� งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 13  เพื�อเป็นการยกระดบัวิทยาลยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ� งมี 415 แห่ง ที�เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั"นสูง (ปวส.) ใหด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนต่อเนื�องระดบัปริญญาตรี
สายปฏิบติัการ ทั"งนี" เพื�อเป็นการพฒันาผูเ้รียนที�เก่งทางดา้นปฏิบติัการใหมี้ความเป็นเลิศสอดรับกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั"งให้สอดรับกับโลกโลกาภิวฒัน์และการเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อไป 

สาขาวิชาการบญัชีเป็นสาขาวิชาหนึ�งที�เปิดทาํการสอนในสถานศึกษา  สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มุ่งเนน้ผลิตนกัศึกษาสาขาการบญัชีให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  มีความรู้ในเชิงวชิาการดา้นบญัชีและความรู้ดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มีทกัษะ
ในการคิด วิเคราะห์สามารถนําความรู้ไปปฏิบติังานบัญชีได้จริง  มีมนุษยสัมพนัธ์   มีความ
รับผิดชอบ  มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและมีทกัษะในการใชภ้าษาสื�อสาร เพื�อทาํให้
นกัศึกษาเป็นผูที้�มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์รงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  ตลาดแรงงาน
และมีคุณลกัษณะที�พึงประสงคเ์ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพ  วิชาชีพ
บญัชีเป็นอาชีพที�ใหบ้ริการที�สําคญัยิ�งต่อทุกองคก์รโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที�ตอ้งมีการแข่งขนักนัสูง 
บญัชีถือเป็นเครื�องมือที�สําคญัเป็นแหล่งขอ้มูลของธุรกิจที�ฝ่ายบริหารละผูเ้กี�ยวขอ้งต่างก็ต้องนาํไป
ในการกาํหนดนโยบาย  การวางแผนและใช้ประกอบการตดัสินใจ  เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร  การจดัทาํบญัชีเป็นหนา้ที�งานที�ทุกองคก์รทั"งที�จดัตั"งขึ"นโดยมุ่งหวงักาํไร
หรือองค์กรที�ไม่มุ่งหวงักาํไรต่างก็ตอ้งมีการจดัทาํบญัชี  บทบาทของนกับญัชีในวนันี" เปลี�ยนแปลง
ไปจากเดิมนกับญัชีมิใช่เป็นเพียงผู ้ทาํบญัชีเพียงอย่างเดียวแต่ยงัตอ้งเป็นผูแ้ปลความ  อธิบายและ
เสนอแนะ  ทาํหน้าที�เปรียบเสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหาร  สิ� งที�นักบญัชีต้องคาํนึงถึงในการ
ประกอบวิชาชีพคือต้องปฏิบติังานด้วยความซื�อสัตยสุ์จริต  ปฏิบติังานตามมาตรฐานบญัชี  ตาม
หลกัปฏิบติัทางวชิาการบญัชีและอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตอ่
กิจการที�ตนเองจัดทาํบญัชีหรือทําการสอบบัญชี  นักบญัชีต้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียด  
รอบคอบ  ระมัดระวังหากปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องหรือกระทําผิดต่อสิ� งที�ได้กําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และจรรยาบรรณ
วชิาชีพบญัชีจะไดรั้บโทษตามบทกาํหนดโทษทางกฎหมาย 
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ผูวิ้จยัต้องการศึกษา  การกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี   ตามข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ  ระหว่างมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  (International Education Standard for 
Professional Accountant: IES)  กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ตามประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  และ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2554  เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงค์
ของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีในสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้
สอดคลอ้งตามมาตรฐานขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพ  และสิ�งสําคญัมีคณุลกัษณะ
ที�พึงประสงค์ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน/ผูป้ระกอบการ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื�อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนักศึกษา
สาขาวิชาการบญัชีระหวา่งมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู ้ประกอบวชิาชีพบญัชี
(International Education Standard for Professional Accountant: IES)  กบัหลกัเกณฑ์  ขอ้กาํหนด  
ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาบญัชี พ.ศ. 2553 
ตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

 
1.3  ขอบเขตงานวจัิย 

ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ระหว่างมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (International Education Standard for Professional 
Accountant: IES)  กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2554     

 
1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันานกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ในสถานศึกษา สังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (International Education Standard for Professional 
Accountant: IES) และตามหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี 

2. เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาองคค์วามรู้ คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพ
ของนกัศึกษาใหท้ดัเทียมระดบันานาชาติ และเพื�อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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3. เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันานักศึกษาให้เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถและมี
ศกัยภาพพร้อมที�จะออกไปประกอบวชิาชีพในองค์กรต่างๆ ทั"งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพื�อเ ป็นแ นวทางในการปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวชิาชีพ มีภาวะผูน้าํและผู ้ตาม สามารถทาํงานร่วมกบัผู ้อื�นไดเ้ป็นอย่างดี และมี
จิตสํานึกต่อสังคม  มีความเป็นไทย  และดาํรงตนอยูต่ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ข้อกําหนดเกี�ยวกับคุณลกัษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจดัการอาชีวศึกษาที�พึงประสงค์ เพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกาํกบัดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา (พระราชบญัญติัการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551) 

กรอบคุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพ  หมายถึง  กรอบที�แสดงรายละเอียดของขอ้กาํหนดใน
การจดัระดบัคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพตามสาขาวชิาโครงสร้างหลกัสูตรและขอบข่ายหรือขอ้กาํหนด
ที�ตอ้งใชใ้นการบริหารจดัการตามลกัษณะของหลกัสูตรแต่ละระดบัคุณวฒิุของการจดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษา เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรและจดัการ
เรียนการสอนเพื�อใหคุ้ณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตรฐานที�เทียบเคยีง
กนัได ้ (ไพฑรูย ์ นนัตะสุคนธ์, 2552) 

วิชาชีพบัญชี  หมายถึง วิชาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ด้านการบญัชี
บริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี 

สมรรถนะ  (Competence)  ความหมายทั�วไปหมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังาน 
โดยใช้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติที�บูรณาการอย่างแนบแน่นเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2550: 1) 

สมรรถนะ  (Competence)  ความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชีพ  หมายถึงความ 
สามารถในการปฏิบติังานอาชีพโดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และเจตคติที�บูรณาการกนัแนบแน่น  เพื�อให้
เกิดผลลพัธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ, 2550: 1) 
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บทที�  2 

ทฤษฎเีอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวจิยัเรื�อง การกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี  ตามขอ้กําหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทบทวน
เอกสารและผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นพื0นฐานในการศึกษา  ประกอบการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลการวจิยั โดยมีสาระสําคญัตามลาํดบัดงันี0  

1. แนวคิดเกี�ยวกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
(International Education Standard for Professional Accountant: IES) 

2. หลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี 
3. แนวคิดเกี�ยวกบั TQF 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัการอาชีวศึกษา 
5. แนวคิดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีที�พึงประสงค ์
6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
 

2.1  แนวคิดเกี�ยวกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี       
(International Education Standard for Professional Accountant: IES) 

สหพนัธ์นกับญัชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants : IFAC)
เป็นองคก์รทางวชิาชีพบญัชีมีบทบาทหนา้ที�ในการพฒันาและส่งเสริมเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชีในระดบั
สากลใหมี้ความสอดคลอ้งและสามารถให้บริการทางวชิาชีพที�มีคุณภาพในเกณฑเ์ดียวกนั IFAC ได้
มีการกาํหนดแนวนโยบาย (Policy Position) ขอ้บงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีซึ� งประเทศต่างๆ ทั�ว
โลกสามารถนาํไปใช้ในการกําหนดข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีในประเทศของตนเองได้
สําหรับประเทศไทยเรา สภาวชิาชีพบญัชีไดเ้ข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ
(International Federation of Accountants : IFAC) ซึ�งการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ IFAC มีผลทาํให้
นกับญัชีไทยและการศึกษาวชิาการบญัชีในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการที�  IFAC ไดอ้อก
มาตรฐานการศึกษาวชิาการบญัชีและพฒันาคุณภาพนกับญัชี (International Education Standards : 
IES) จาํนวน 8 ฉบบั  เพื�อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการศึกษาวิชาการบญัชีและพฒันาคุณภาพของ
นกับญัชีสําหรับประเทศที�เป็นสมาชิกใหเ้ป็นที�ยอมรับในระดบัสากล  IES  8 ฉบบั มีดงันี0  

DPU



7 

IES 1  ขอ้กาํหนดเพื�อเขา้สู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี  (Entry Requirements 
to a Program of Professional Accounting Education) 

IES 2  เนื0อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี  (Content of Professional 
Accounting Education Program) 
                   IES 3  ทกัษะทางวชิาชีพ  (Professional Skills) 
                   IES 4  ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทศันคติทางวชิาชีพ  (Professional Values Ethics and 
Attitudes) 

IES 5  ขอ้กาํหนดดา้นประสบการณ์การทาํงานจริง(Practical Experience Requirement) 
  IES 6  การวดัผลขีดความสามารถและสมรรถนะ  (Assessment of Professional  
Capabilities and Competence) 

IES 7  การพฒันาทางวชิาชีพอย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัโปรแกรมเพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Continuing Professional Deveniopment A Program of Lifelong Learning and Continuing 
Deveniopment Professional Competence) 
                   IES 8  ขอ้กาํหนดดา้นสมรรถนะสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี  (Competence 
Requirement for Audit Professionals) 

การศึกษาวจิยันี0ผูศ้ึกษาวจิยัจะกล่าวถึงมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาจาํนวน  3 ฉบบั
ไดแ้ก่  IES ฉบบัที� 2  ฉบบัที� 3 ฉบบัที� 4 

IES 2  เนื0อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี  (Content of Professional 
Accounting Education Program) ไดก้ล่าวถึงความรู้ทางวชิาชีพบญัชีที�ตอ้งศึกษาก่อนเป็นนกัวิชาชีพ
บญัชี  ประกอบดว้ยองค์ความรู้ 3 ดา้น  ไดแ้ก่   

1. การบญัชี  การเงิน และความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  (Accounting Finance and Related  
Knowledge)  ประกอบดว้ยวิชา 

1.1  บญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน (Financial Accounting and Reporting) 
1.2  บญัชีบริหารและการควบคุม (Management Accounting and Control) 
1.3  ภาษีอากร (Taxation) 
1.4  ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business and Commercial Law) 
1.5  การตรวจสอบและการรับรอง (Audit and Assurance) 
1.6  การเงินและการจดัการทางการเงิน (Finance and Financial Management 
1.7  จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Values and Ethics) 
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 2.  ความรู้เกี�ยวกบัองค์กรและธุรกิจ (Organizational and Business Knowledge) 
ประกอบดว้ยวชิา 

      2.1  เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
      2.2  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) 
      2.3  การบริหารองค์กร (Corporate Governance) 

            2.4  จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
            2.5  ตลาดเงิน (Financial Markets) 
            2.6  วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
            2.7  พฤติกรรมองคก์ร (Organizational Behavior) 
            2.8  การตลาด (Marketing) 

      2.9  ธุรกิจระหวา่งประเทศ  (International Business and Globalization) 
            2.10 การจดัการ และการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (Management and Strategic  
Decision Making) 

3.  ความรู้และความชาํนาญในดา้นสารสนเทศ  (IT  Knowledge  and Competences)  
ประกอบดว้ยวชิา 
           3.1  ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (General Knowledge of IT) 
           3.2  ความรู้เกี�ยวกบัการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Control Knowledge) 
           3.3  ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Control Competences) 
           3.4  ความสามารถของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (IT user competences) 
           3.5  ความสามารถและบทบาทของผูบ้ริหาร  (Manager) ผูป้ระเมิน (Evaluator) และ
ผูอ้อกแบบ (Designer) ระบบสารสนเทศ 

IES 3  ทกัษะทางวชิาชีพ  (Professional Skills)  ไดก้ล่าวถึงทกัษะที�จาํเป็นสําหรับ 
นกัวชิาชีพบญัชีไว ้ 5  ดา้นดงันี0  

1.  ทกัษะดา้นความรู้ (Intellectual skills) เช่น ความรู้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใชค้วามรู้
เพื�อใชใ้นการแก้ปัญหา การตดัสินใจ และการใชวิ้จารณญาณที�เกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานบญัชี เป็นตน้ 
    2.  ทกัษะเฉพาะทาง (Functional Skills) เช่น ทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ความเสี�ยง 
และการรายงานเป็นตน้ 
                   3.  ทกัษะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) เช่น  การมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ การศึกษา
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความสามารถในการปรับตวัใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลง เป็นตน้ 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการสื�อสาร  (Interpersonal and Communication  skills) 
เช่น การทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นไดอ้ย่างมีความสุข  การทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ 
                   5.  ทกัษะดา้นองคก์รและการจดัการธุรกิจ  (Organizational and business management 
skills)  เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจดัการโครงการ  และความเป็นผูน้าํ เป็นตน้โดยทกัษะที�จาํเป็น
สําหรับนกับญัชีนั0นจะมีการพฒันาและเปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยัขึ0นอยูก่บัรูปแบบของธุรกิจ  และ
ความซบัซอ้นในการประกอบธุรกิจ  ซึ� งนกับญัชีจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวั  เพื�อใหส้ามารถอยู่รอดได้
ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

IES 4  ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทศันคติทางวชิาชีพ  (Professional Values Ethics and 
Attitudes) ไดก้ล่าวถึงจรรยาบรรณที�นกัวิชาชีพบญัชีต้องมีตาม  Code of Ethics for Professional 
Accountants  ได้แก่ 

1.  ความซื�อสัตย ์(Integrity) นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งมีความซื�อสัตย ์ เป็นคนตรงไปตรงมา 
2.  ความเป็นกลาง (Objectivity) นกัวชิาชีพบญัชีต้องไม่มีความลาํเอียง (Bias)  ไม่มีผล 

ประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) หรือได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื�นซึ� งทาํให้ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ (Judgment) ทางวชิาชีพหรือธุรกิจ 

3.  ความสามารถและความระมดัระวงัทางวิชาชีพ (Professional Competence and Due 
Care) นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องในดา้นการปฏิบติังาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
เทคนิคต่างๆ เพื�อใหมี้ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพอยู่ในระดบัที�สามารถให้บริการทางวิชาชีพ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4.  การรักษาความลบั (Confidentiality) นกัวชิาชีพบญัชีต้องเก็บรักษาข้อมูลที�ไดจ้าก
การปฏิบติังานวชิาชีพไวเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลที�สาม  หากไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากผูมี้อาํนาจในเรื�องดงักล่าวแลว้  นอกจากจะเป็นเรื�องการใหข้้อมูลตามที�กฎหมายกาํหนด  

5.  การปฏิบติัตนเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Behavior) นกัวิชาชีพบญัชีต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�อาจทาํให้เกิดความ
เสื�อมเสียแก่วชิาชีพ 

สรุปคุณสมบตัิของนกับญัชีมืออาชีพตาม  IES  ฉบบัที�  2  ฉบบัที�  3  ฉบบัที�  4  มีดงันี0  
1.  นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งสําเร็จการศึกษาขั0นตํ�าทางดา้นบญัชีในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที�เปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาการบญัชี ซึ� งไดก้าํหนด
วธีิการคดัเลือกเขา้ศึกษาดา้นการบญัชีอย่างเป็นระบบ และมีการจดัการเกี�ยวกับหลกัสูตรการบญัชี
การบญัชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ที�จะทาํใหผู้ส้ําเร็จการศึกษามี
ความรู้ทางวชิาชีพบญัชี  สามารถนาํวชิาความรู้พฒันาตนเองใหเ้ป็นนกับญัชีมืออาชีพได้ในอนาคต 
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ใน IES ฉบบัที� 2 ประกอบดว้ยองค์ความรู้ในหลกัสูตรการบญัชีเป็น 3 ดา้น คือ การบญัชี การเงิน 
และความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  (Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เกี�ยวกบัองค์กร
และธุรกิจ (Organizational and Business Knowledge) และความรู้และความชํานาญในด้าน
สารสนเทศ  (IT  Knowledge  and Competences) 

2.  นกับญัชีมืออาชีพต้องมีทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) ในดา้นต่างๆ ใน  
IES  ฉบบัที� 3 ไดก้ล่าวถึง  ทักษะดา้นการเรียนรู้  ทกัษะด้านเทคนิคเฉพาะทาง  เพื�อใช้ในการ
ปฏิบติังาน  ทกัษะดา้นบุคคล  (Personal Skill)  ทกัษะด้านทกัษะสัมพนัธ์และการสื�อสาร  ทกัษะ
ดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ  

3.  นกับญัชีมืออาชีพต้องมีจรรยาบรรณ  ทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพ  (Professional Values 
Ethics and Attitudes) ใน IES ฉบบัที�  4 ไดก้ล่าวถึงความซื�อสัตย ์ความเป็นกลาง ความสามารถและ
ความระมดัระวงัทางวชิาชีพ  การรักษาความลบั  การปฏิบติัตนเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 
2.2  หลักเกณฑ์  ข้อกําหนด  ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี 

       2.2.1  สภาวชิาชีพบญัชี 
                 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (Federation of Accounting Professions ) เป็น
องค์กรวิชาชีพจดัตั0งขึ0นตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ.  2547  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
วตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมการศึกษา  การอบรม  การวิจยัเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชี  ส่งเสริมความสามคัคี
และผดุงเกียรติของสมาชิก  กาํหนดมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบญัชี  มาตรฐานอื�นที�
เกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชี  ทาํให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีแนวทางปฏิบติังานวชิาชีพบญัชีเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน  ก ําหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  รับขึ0นทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพบญัชี ออกใบ อนุญาต พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี  รับรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบนัการศึกษาต่างๆ รับรองความรู้ความ
ชาํนาญในการประกอบวชิาชีพบญัชี  รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษา
ต่อเนื�องในดา้นต่างๆ  ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูขึ้0นทะเบียนเป็น
สมาชิก  ในการประกอบวิชาชีพบญัชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี  ช่วยเหลือ 
แนะนาํเผยแพร่และใหบ้ริการวชิาการแก่ประชาชนเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชี  ออกข้อบงัคบัสภาวชิาชีพ
บญัชี  เป็นตวัแทนของผู ้ประกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก IFAC 
(International  Federation of Accountants)  ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี�ยวกับนโยบาย
และปัญหาของวชิาชีพบญัชี 
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        2.2.2  พระราชบญัญตัิวิชาบญัชี  พ.ศ.  2543  
พระราชบญัญตัิวิชาบญัชี  พ.ศ. 2543  เป็นพระราชบญัญตัิที�กาํหนดใหนิ้ติบุคคล  ทั0งที� 

จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและต่างประเทศที�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจการร่วมคา้
ตามประมวลรัษฎากรเป็นผู ้มีหน้าที�จดัทาํบญัชีส่วนบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที�ไม่ได้จด
ทะเบียนจะตอ้งจดัทาํบญัชีก็ต่อเมื�อรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศไวใ้น
ราชกิจจานุเบกษาใหเ้ป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี  ผูท้าํบญัชีตอ้งมีคุณสมบติัและตอ้งมีส่วนรับผิดชอบ
ในการจดัทาํบญัชีของธุรกิจโดยแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งผูท้าํบญัชีและผูมี้หน้าที�
จดัทาํบญัชีใหช้ดัเจนตามที�พระราชบญัญติัวชิาบญัชี พ.ศ. 2543  กาํหนด  
       2.2.3  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 บญัญัติขึ0นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริม
พฒันา ความรู้  ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ  ควบคุมจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ  
เพื�อใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นผูมี้คุณภาพ  มีมาตรฐาน  มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพบญัชี  ภายใต้
การกาํกบัดูแลของสภาวชิาชีพ  การประกอบวิชาชีพบญัชีครอบคลุมด้านต่างๆ 6 ด้านได้แก่  ดา้น
การทาํบญัชี  ดา้นการสอบบญัชี  ดา้นการบญัชีบริหาร  ดา้นการวางระบบบญัชี  ดา้นการบญัชีภาษี
อากร  ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี  สําหรับการประกอบวิชาชีพด้านการทาํบญัชีผู้ทาํ
บญัชีมีหนา้ที�จดัทาํบญัชี  ปิดบญัชีและจดัทาํงบการเงิน ผูท้าํบญัชีตอ้งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
บญัชี  มีคุณวฒิุจบการศึกษาอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั0นสูง (ปวส.) ทางการบญัชี
หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า  และเป็นผู ้ที�มีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยู่ใน
ราชอาณาจกัร มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที�จะทาํบญัชีเป็นภาษาไทยได ้ และไม่เคยตอ้งคาํพิพากษา
ถึงที�สุดใหจ้าํคุก เนื�องจากกระทาํความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที�กาํหนดในมาตรา 39 (3) 
เวน้แต่ตอ้งคาํพิพากษาหรือพน้โทษมาแล้วไม่น้อยกวา่สามปี  การประกอบวชิาชีพดา้นการสอบ
บญัชี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  มีหน้าที�ตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองทั�วไป  และตอ้งเป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวสิามญั  ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชีตามที�กาํหนดในข้อบงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี  ไม่เคย
ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เนื�องจากกระทาํความผิดตามมาตรา 269 มาตรา 323 หรือความผิด
เกี�ยวกบัทรัพย์เวน้แต่ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพย์และความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี กฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายวา่ด้วยการ
กาํหนดความผิดเกี�ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ 
เฉพาะที�เกี�ยวกบัการรับรองงบการเงินหรือบญัชีอื�นใดอนัไม่ถูกตอ้งหรือทาํรายงานเท็จหรือความผดิ
ตามหมวด 5 และหมวด 6 แห่งพระราชบญัญติันี0  เวน้แต่ตอ้งคาํพิพากษาหรือพน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ย
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กว่าห้าปีไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  สําหรับนกับญัชีที�ประกอบวิชาชีพในอีก 4 ดา้นได้แก่ด้านการ
บญัชีบริหาร  ดา้นการวางระบบบญัชี  ดา้นการบญัชีภาษีอากร  ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการ
บญัชี  สภาวชิาชีพบญัชีไม่ไดมี้การควบคุมจะเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชีหรือจะขึ0นทะเบียน
ไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีหรือไม่ก็ได ้ แต่ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวชิาชีพบญัชี   

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีความโปร่งใส ความเป็น
อิสระ ความเที�ยงธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  
เก็บรักษาความลบั  มีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ  มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้ มีความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วม
วชิาชีพ   หากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีประพฤติผิดจรรณยาบรรณมีโทษ 4 สถาน  ไดแ้ก่ตกัเตือนเป็น
หนงัสือ  ภาคทณัฑ ์ พกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนการขึ0นทะเบียนโดยมีกําหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี
เพิกถอนใบอนุญาต  เพิกถอนการขึ0นทะเบียนหรือสั�งใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
        2.2.4  ประกาศสภาวิชาชีพ  ฉบบัที� 5/2553  เรื�อง  หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี   

สรุปสาระสําคัญได้ด ังนี0   สภาวิชาชีพบัญชีมีหน้า ที�ในการรับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่างๆ  ดงันั0นสถาบนัการศึกษาที�เปิดสอน
สาขาวชิาการบญัชีในระดบัปริญญาตรี  ตอ้งมีหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ และมีโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีโครงสร้างหลกัสูตรเป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี
ฉบบัที� 5/2553 
 
2.3  แนวคิดเกี�ยวกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี/TQF 

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   เดิม
เป็นทบวงมหาวทิยาลยั  ในปีพ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และไดเ้ปลี�ยนเป็นสํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหน้าที�ประสานงานเกี�ยวกบัการจดั การส่งเสริมสนบัสนุน และการพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนการพฒันาอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาทั0งการศึกษาและการวจิยั สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(Thailand Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) และออกประกาศเรื�องแนว
ทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยมีวตัถุประสงคด์งันี0  

1.  เพื�อเป็นเครื�องมือในการนาํนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่การ 
ปฏิบติัในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.  เพื�อกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตเพื�อเชื�อมโยงคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา
ใหเ้ป็นระบบ  อนัจะเป็นประโยชน์ในการเพิ�มพูนความรู้ไดอ้ย่างต่อเนื�องและหลากหลาย   

3.  เพื�อเป็นกรอบอา้งอิงสําหรับการประเมินคุณภาพทั0งภายในภายนอก 
4.  เพื�อใหคุ้ณวฒิุของสถาบนัในประเทศไทยเป็นที�ยอมรับและเทียบเคียงกนัไดใ้น 

สถาบนัอดุมศึกษาทั0งในและต่างประเทศ  
5. เพื�อสร้างความเขา้ใจและมั�นใจใหก้บัผูเ้กี�ยวขอ้ง เช่น นกัศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน

สังคม  ผูป้ระกอบการและสถาบนัอื�นๆ  ทั0งในและต่างประเทศ 
6.  เพื�อประโยชน์ในการกาํกบัดูแลการผลิตบณัฑิตแต่ละสาขา   
7.  เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที�แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ�งประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒุิ การแบ่งสายวิชา ความเชื�อมโยงต่อเนื�องจากคุณวฒิุระดบั
หนึ�งไปสู่ระดบัที�สูงขึ0น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวฒิุซึ�งเพิ�มสูงขึ0นตามระดบัของ
คุณวฒิุลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัเวลาที�ตอ้งใช ้
การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ�งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
รวมทั0งระบบและกลไกที�ใหค้วามมั�นใจในประสิทธิผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบณัฑิตให้บรรลุคุณภาพ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  (ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552,  2552: 2) 

สําหรับสาขาวิชาบญัชี คณะกรรมการอุดมศึกษาได้จดัทํามาตรฐานคุณวุฒิตามแบบ 
มคอ. 1 ซึ� งกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื�องมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ.  2553  ประกาศ ณ วนัที�  30  กนัยายน  พ.ศ. 2553  เพื�อใช้เป็น
แนวทางในการการจดัศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาบญัชี  ของ
ภาครัฐและเอกชนได้กล่าวถึงลกัษณะของสาขาวิชาบญัชีไวว้่า  “สาขาวิชาการบญัชี  มีความเป็น
ศาสตร์และศิลป์อยู่ดว้ยกนั  เนื0อหาสาระครอบคลุมทั0งดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั  มีความเป็นสากล  
เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีลกัษณะเป็นพหุวทิยาการ  การศึกษาใน
สาขาวชิาการบญัชีจึงเป็นกระบวนการการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูมี้ความรอบรู้ในศาสตร์และ  ความ 
สามารถทางวชิาชีพบญัชีตามมาตรฐานสากลรวมทั0งศาสตร์อื�นที�สัมพนัธ์กนั  โดยมุ่งให้ผู ้เรียนมีวธีิ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องทั0งดา้นความรู้ทกัษะทางวชิาชีพ  คุณค่าแห่งวิชาชีพ  จริยธรรม
และทศันคติ  ขอบเขตองค์ความรู้  แบ่งออกเป็น  3  ดา้น  1)  ความรู้ด้านการบญัชี  การเงิน  และ
ดา้นอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  2)  ความรู้ดา้นองค์กรและธุรกิจ  3)  ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
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เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการประยุกต์ใชค้วามรู้ในทางปฏิบตัิในสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ที�เปลี�ยนแปลง  ทั0งนี0แนวทางในการจดัขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาการบญัชี  พิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี” (ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552,  2552: 2) 

การที�นกัศึกษาไดมี้การเรียนรู้  มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�นกัศึกษาพฒันาขึ0นใน
ตนเองจากประสบการณ์ที�ไดรั้บระหวา่งเรียน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีความมุ่งหวงัใหน้กัศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Domains of Learning)  5  ดา้นดงันี0  
                  1.  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม (Ethics and Moral) มีทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพ  มีวนิยั  มีความ
ซื�อสัตยสุ์จริต  เสียสละ เป็นแบบอย่างที�ดี  เขา้ใจผูอื้�น  มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบทั0งใน
ส่วนตนและส่วนรวม  มีความสามารถในการปรับวถิีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  
                  2.  ดา้นความรู้ (Knowledge) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพบญัชีอย่างกวา้งขวางและเป็น
ระบบรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งและตระหนกัถึงงานวจิยัในปัจจุบนัที�เกี�ยวข้อง  
กบัการแกปั้ญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้  สําหรับการฝึกปฏิบติัจะตอ้งตระหนกัในธรรมเนียม
ปฏิบติั  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ที�เปลี�ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างต่อเนื�อง          

3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  มีความสามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความ
เขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย และใช้
ขอ้มูลที�ไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอื�นๆ ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที�ค่อนขา้งซบัซอ้นและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อ ย่างสร้างสรรค์ โดยค ํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี 
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนั
ถ่องแทใ้นเนื0อหาสาระทางวชิาการและวชิาชีพ  

4.  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills 
and responsibility) มีความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู ้นาํ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพฒันาความรู้
ความสามารถทางวชิาชีพบญัชีของตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis skills, communication and information technology skills) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย  และนาํเสนอขอ้มูล
ข่าวสารอย่างสมํ�าเสมอ  สามารถสื�อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั0งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที�เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที�แตกต่างกนัได ้
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2.4  แนวคิดเกี�ยวกับการอาชีวศึกษา 

       2.4.1  ความหมายการอาชีวศึกษาและภารกิจของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา หมายถึง  กระบวนการศึกษาเพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพ 

ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี(พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551) 
การอาชีวศึกษาหมายถึงการจดัการศึกษาเพื�อเตรียมทรัพยากรมนุษยท์ี�มีคุณภาพสําหรับ

อาชีพหนึ�งหรือกลุ่มอาชีพ  โดยจดัเป็นขบวนการศึกษาที�มุ่งพฒันาและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในด้านทกัษะ  หรือความชํานาญงาน (Psychomotor domain)  ด้านความรู้  ความเข้าใจ 
(Cognitive domain)  และดา้นเจตคติ  (Affective domain)  เพื�อใหส้ามารถประกอบอาชีพที�ตนเลือก
เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (ธีรวฒิุ  บุณยโสภณ, 2542:3) 

การอาชีวศึกษา  หมายถึง  การศึกษาวชิาชีพที�มุ่งฝึกลกัษณะนิสัยรักการทาํงาน  มีความ
รัก  มีความรู้ความชาํนาญในอาชีพที�สอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน  มุ่งเน้นให้
สามารถนาํไปประกอบอาชีพไดต้ามควรแก่วยัและความสามารถ  การจดัการอาชีวศึกษาจึงมุ่งผลิต
กาํลงัคนที�มีทกัษะในระดบักึ�งฝีมือ  ระดบัฝีมือและระดบัผูช้าํนาญเฉพาะอย่างใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน  รวมถึงความตอ้งการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (สารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน,  2538)   

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  มี
หนา้ที�โดยตรงในการจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพ  การจดัการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.  2545 (มาตรา ๒๐)  และตาม
พระราชบญัญตัิการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  การจดัการอาชีวศึกษาเป็น
กระบวนการผลิตและพฒันากาํลงัคนในระดบักึ�งฝีมือ ระดับฝีมือและระดบัผูช้ํานาญการ เฉพาะ
สาขาวชิาชีพให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ี
และสิ�งแวดลอ้ม สามารถเป็นผูป้ฏิบตัิงาน หวัหนา้งาน เป็นผูป้ระกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ไดโ้ดยเน้นการแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ในอาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษาตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการเพื�อ
เพิ�มผลผลิตและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐานสากล 
ทาํใหป้ระชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพึ�งตนเองได ้ 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลกัดงันี0   
1.  จดัทาํขอ้เสนอนโยบายแผนพฒันามาตรฐานและหลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบั  
2.  ดาํเนินการและประสานงานเกี�ยวกบัมาตรฐานอาชีวศึกษาและวชิาชีพ  
3.  กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการจดังบประมาณและสนบัสนุนทรัพยากร 
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4.  พฒันาบุคลากรของอาชีวศึกษา 
5.  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  
6.  ส่งเสริมประสานงานการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน รวมทั0งกาํหนดหลกั 

เกณฑแ์ละรูปแบบความร่วมมือกบัหน่วยงานอื�นและสถานประกอบการ 
7.  จดัระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ และการนาํเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และการสื�อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ  
8. ดาํเนินการเกี�ยวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาํเนินการ

ตามที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9.  ปฏิบตัิงานอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของสํานกัคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามที�รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
       2.4.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื�องกรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบติัการ พ.ศ. 2552 

สรุปสาระสําคญัไดด้งันี0   กรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบติัการพ.ศ. 2552 เป็นหลกัสูตรต่อเนื�องรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั0นสูง
(ปวส.) โดยวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรในแต่ละสาขาวชิานั0นมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  ปรัชญาการศึกษาและมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ  การจดัการศึกษามี
ทั0งในระบบ  นอกระบบ และระบบทวิภาคี มีการจดัการศึกษาแบบบรูณาการเพื�อให้นกัศึกษามี
สมรรถนะการทาํงานร่วมกับผู ้อื�น  การแก้ปัญหา  การปรับปรุงการเรียนรู้  การปฏิบติังานของ
ตนเองและสมรรถนะในงานอาชีพโครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิตรวม 72-78 หน่วยกิต  
ประกอบดว้ยหมวดวชิาพื0นฐานประยุกต์  ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต  หมวดวิชาชีพไม่น้อยกว่า  42  
หน่วยกิต  โครงการพิเศษ  6  หน่วยกิตรวม  48  หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต    
        2.4.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2554 

สรุปสาระสําคญัไดด้งันี0   วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554  เพื�อใหส้ถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาให้
สามารถผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาที�มีคุณภาพอย่างนอ้ย  3  ดา้น  

1.  ดา้นคุณลกัษณะที�พึงประสงค์  ไดแ้ก่  คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ  
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะทางปัญญา 
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                   2.  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั�วไป  ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการสื� อสาร  การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน  การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น  การใช ้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การประยกุตใ์ชต้วัเลข  การจดัการและการพฒันางาน 

3.  ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะใน
สาขาวชิาชีพสู่การปฏิบติัจริงรวมทั0งประยกุตสู่์อาชีพ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาเป็นกรอบที�แสดงรายละเอียดของข้อกาํหนดในการ
จดัระดบัคุณวฒุิการศึกษาวชิาชีพตามสาขาวชิาโครงสร้างหลกัสูตรและขอบข่ายหรือข้อกาํหนดที�
ตอ้งใช้ในการบริหารจดัการตามลกัษณะของหลกัสูตรแต่ละระดบัคุณวฒุิของการจดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษา  เพื�อใหคุ้ณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตรฐานที�เทียบเคียง
กนัได ้ หลกัการสําคญัของกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษามีดงันี0  

1.  เป็นเครื�องมือในการนาํนโยบายการพฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบติั 
2.  เป็นเครื�องมือที�ใชสื้�อสารเพื�อสร้างเขา้ใจและความมั�นใจในกลุ่มผูเ้กี�ยวข้อง 
3.  มุ่งใหคุ้ณวฒิุของทุกสถานศึกษาเป็นที�ยอมรับและสามารถเทียบเคียงกนัได ้
4.  มุ่งเนน้ให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือตรงตามความ 

ตอ้งการของผูใ้ช ้
5.  เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาและสถาบนัจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 

หลากหลายเพื�อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในที�นี0ผูว้จิยัขอกล่าวถึง  3  ระดบัมีดงันี0   
1.  คุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  มีการกาํหนดใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะ 

มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดบัฝีมือ ตรงตามสาขาอาชีพ  มีความ 
สามารถในการคิดวเิคราะห์แกปั้ญหา  วางแผน  ดาํเนินการ  ตรวจสอบและบูรณาการความรู้อย่าง
เป็นระบบในระดบัผูป้ฏิบติังาน  รวมทั0งเป็นผูที้�มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัยที�เหมาะสมในการ
ทาํงาน  โดยกาํหนดสมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้เป็น 3 ระดบั  ดงันี0  
 
ตารางที� 2.1  สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ   
 

ระดบัปวช. 1 ระดบัปวช. 2 ระดบัปวช. 3 
มีความรู้ความเขา้ใจในวชิาการ
ที�สัมพนัธ์กบัวชิาชีพสามารถ
ปฏิบติังานในขอบเขตของงาน  

มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาการ
ที�สัมพนัธ์กบัวิชาชีพสามารถ
ปฏิบตัิ งานในขอบเขตของงาน 

มีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการ
และวิธีดาํเนินการสามารถ
ปฏิบติังานโดยใช้ทกัษะใน 
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ตารางที� 2.1   (ต่อ) 
 

ระดบัปวช. 1 ระดบัปวช. 2 ระดบัปวช. 3 
ที�กาํหนด  ซึ� งส่วนใหญ่เป็น
งานประจาํและคาดการณ์ได้
โดยใช้ทกัษะพื0นฐานและหรือ
ทกัษะเฉพาะ รวมถึงทกัษะที�
สมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานและ
การมีส่วนร่วมในคณะทาํงาน  
 

ที�กาํหนด ซึ�งส่วนใหญ่เป็นงาน
ประจาํและมีความพร้อมใน
การปฏิบติังานในขอบเขตงาน
หลากหลายและบริบทต่างๆ 
รวมทั0งสามารถรับผดิชอบงาน
ดว้ยตนเองและหรือการมีส่วน
ร่วมในคณะทาํงาน 
 
 

ขอบเขตสําคญัและบริบทต่างๆ 
ที�สัมพนัธ์กนั ซึ� งส่วนใหญ่เป็น
งานประจาํสามารถประยกุต์
ทกัษะ และความรู้ไปสู่บริบท
ใหม่ๆ สามารถใหค้าํแนะนาํ
และแกปั้ญหาเฉพาะดา้นอาจ
ตอ้งรับผิดชอบต่อผูอ้ื�นรวมทั0ง
มีส่วนร่วมและหรือมีการ
ประสานงานกลุ่มหรือหมู่คณะ 

 
ที�มา:ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องกรอบมาตรฐานหลกัสูตรประกาศนียบตัร (ปวช.) พ.ศ. 2551 
 

2.  คุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั0นสูง  กาํหนดให้มีสมรรถนะที�ได้
จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดบัเทคนิค ตรงตามความตอ้งการของ
สาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน 
จดัการ ตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํ สอนงาน และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบในระดบัผูค้วบคุม
งาน  รวมทั0งเป็นผู ้ที�มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที�เหมาะสมในการ
ทาํงาน โดยกาํหนดสมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้เป็น  2  ระดบั  ดงันี0  
 
ตารางที� 2.2  สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั0นสูง   
 

ระดบัปวส. 1 ระดบัปวส. 2 
สามารถปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ในวิชาการที�
สมัพนัธ์กบัวชิาชีพในขอบเขตทั�วไปของงาน 
หลากหลาย บางงานที�มีความซับซอ้นและไม่ 
เป็นงานประจาํสามารถประยกุตท์กัษะและ
ความรู้ในการจดัการ การแกปั้ญหาและแนะนาํ 

สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในวิชาการที�
สมัพนัธ์กบัวชิาชีพตามแนวทางของตนเองใน 
การวางแผนและจดัการทรัพยากรไดเ้หมาะสม  
มีส่วนร่วมในการพฒันาวธีิการ  ริเริ�มสิ�งใหม่ๆ  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้�นและหมู่คณะ   
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ตารางที� 2.2  (ต่อ) 
 

ระดบัปวส. 1 ระดบัปวส. 2 
ผูอ้ื�น รวมทั0งมีความรับผิดชอบต่อตนเองผูอ้ื�น
และหมู่คณะ 

เป็นอสิระในการปฏิบติังานที�ซบัซอ้นหรือมี
ส่วนร่วมเกี�ยวกับการวางแผน การประสานงาน   

 
ที�มา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องกรอบมาตรฐานหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั0นสูง  
          พ.ศ.  2551         

 
3.  คุณวฒิุอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ กาํหนดให้มี

สมรรถนะที�ไดจ้ากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดบัเทคโนโลยี ตรง
ตามความตอ้งการของสาขาอาชีพสถานประกอบการและชุมชนมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ระดบั เทคโนโลยี  สามารถออกแบบ จดัการตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํ สอนงาน พฒันางาน และ
บูรณาการความรู้อยา่งเป็นระบบ  โดยกาํหนดสมรรถนะและผลลพัธ์ของการเรียนรู้เป็น 2 ระดบั  
 
ตารางที� 2.3  สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ   
                     สายปฏิบติัการ  
 

ระดบัที� 1 ระดบัที� 2 

สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในวิชาการที�
สมัพนัธ์กบัวชิาชีพตามแนวทางของตนเองใน
การวางแผนและจดัการทรัพยากรที�เหมาะสม  มี 
ส่วนร่วมพฒันาและริเริ�มวธีิการปฏิบติั
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�นและคณะมอีิสระใน
การปฏิบติังานที�ซบัซอ้นหรือจดัการงานผูอ้ื�น 

สามารถศึกษาคน้ควา้ พฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนวชิาการที�สัมพนัธ์กบัวชิาชีพเพื�อ
ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานที�ใช้เทคโนโลยี 
หรืองานวชิาชีพในขอบเขตที�กวา้งขวาง และใช้
บริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�นและหมูค่ณะ มีอิสระ
ในการปฏิบติังานที�ซบัซอ้นหรือจดัการงานผูอ้ื�น 

 
ที�มา:  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องกรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ   
           สายปฏิบติัการ พ.ศ. 2552 
 

DPU



20 

 

2.5  แนวคิดเกี�ยวกบัคุณลักษณะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที�พึงประสงค์ 
คุณลกัษณะที�ดีของบณัฑิตไทยตอ้งเป็นทั�งคนเก่งและคนดี  สามารถเป็นผูน้าํที�ดีไดค้วร

มีลกัษณะดงันี0   (สิปปนนท ์ เกตุทตั,  2532:36-37) 
1. ด้านพื0นฐานทั�วไป  บัณฑิตควรมีความรู้และตระหนักในคุณค่าของมรดกทาง

ศิลปะวฒันธรรมไทย  ควรมีทศันะกวา้งมองเห็นภาพรวมปัญหาระดบัโลก  มีความซื�อสัตย ์ สุจริต
ลดความเห็นแก่ตวั  มุ่งทาํงานเพื�อส่วนรวม  สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม 

2. ดา้นวชิาการและวิชาชีพ  มีความเข้าใจหลกัวชิาการ  รู้จกัประยุกต ์สามารถนาํความ 
รู้สู่การปฏิบติัได ้รู้ภาษาไทย ภาษาองักฤษดี สามารถฟัง  เขียน  อ่าน  พูดไดดี้  กระชบั  ชดัเจน 

3. ดา้นปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมทนัสมยั  มีความคิดริเริ�ม รู้จกัวางแผน รู้จกัตดัสินใจ 
รู้จกัจดัการ  รู้จกัคิดลึก  คิดรอบ  มองหาโอกาส  รู้จกัโอกาสและความเสี�ยง  กลา้ตดัสินใจ   

4. ฝึกตนเองในการทาํงานลกัษณะต่างๆ  มุ่งประสานการทาํงานดว้ยใจ  สมอง  และ 
ฝีมือ  ทาํงานดว้ยใจรัก  ทาํงานเดียวกนัดว้ยสมอง  ทาํงานนั0นดว้ยฝีมือขยนัหมั�นเพียรและประณีต
ทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความสามคัคี 

คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชา
การบญัชี  พ.ศ.  2553 มีคุณลกัษณะดงันี0  

1.  มีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง  วชิาชีพและสังคม 
2.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี  ทกัษะทางวชิาชีพ และศาสตร์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
3.  มีความสามารถคิดวเิคราะห์สังเคราะห์  บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทาง

วชิาชีพบญัชีอย่างเป็นระบบ 
4.  มีโลกทศัน์ที�กวา้งไกลความคิดสร้างสรรค์  พฒันาตนเองทั0งด้านความรู้  ทกัษะ

วชิาชีพอยา่งต่อเนื�องและทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นไดทุ้กระดบัอย่างเหมาะสม 
5.  มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีที�ทนัสมยั  สามารถสื�อสารและใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
ความสามารถและบุคลิกภาพที�พึงประสงค์ที�บณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีตามความเห็น

ของเพญ็ธิดา  พงษธ์านี  มีดงันี0   
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ตารางที� 2.4  ความสามารถและบุคลิกภาพที�พึงประสงค ์
 

ความรู้ทางวชิาชีพ
บญัชี 

 

ทกัษะความเป็น 
นกับญัชี 

 

คุณค่าทางวชิาชีพ
จรรยาบรรณของ 

นกับญัชี 

บุคลกิภาพความเป็น 
นกับญัชี 

1. ความรู้ทั�วไป 
ความรู้ดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ  การเมือง 
และวฒันธรรม 
2. ความรู้ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวชิาชีพบญัชี 
เศรษฐศาสตร์  
การตลาด การเงิน  
การจดัการ กฎหมาย  
และภาษีอากร 
3. ความรู้ทางเทคโน 
โลยสีารสนเทศ 
ความรู้พื0นฐานในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ 
โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบญัชีและระบบ
พาณิชยอ์เิล็คทรอนิกส์ 
4. ความรู้ในวชิาชีพ
บญัชี ความรู้ดา้นบญัชี
การเงิน บญัชีบริหาร 
การสอบบญัชี 
การตรวจสอบภายใน 

1. ทกัษะการใชส้ติ 
ปัญญา   มีวิจารณญาณ
ไตร่ตรอง  สามารถ 
เลือกใช้วธีิการแก ้
ปัญหาที�เหมาะสม  มี
ความสามารถในการ
วเิคราะห์และเลือกใช้
ขอ้มูล 
2. ทกัษะดา้นมนุษย
สมัพนัธ์  มีความ 
สามารถในการ
ประสานงานและ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้
3. ทกัษะดา้นการ
ติดตอ่สื�อสาร  การ
แสดงความคดิเห็น 
การนาํเสนอ การพูด 
การเขียน 
4. ทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีความสามารถในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ 

1. ความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ  
ความเที�ยงธรรม 
ความซื�อสัตยสุ์จริต 
มีเหตุผล ยุติธรรม และ
มีความเมตตากรุณา 
2. มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบตัิงาน  รักษา 
ระเบียบวนิยั  การใช ้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
มีความสามคัคี 
3. ความรับผิดชอบ
และรักษาความลบั 
มีความรับผิดชอบ 
กตญั�ู เสียสละ 
อุตสาหะ และรักษา
ความลบัขององคก์ร 
 

1. การใชค้าํพูด มีวาจา 
สุภาพอ่อนโยน  และ
การใชค้าํสะกดและคาํ 
ควบกลํ0าที�ถูกตอ้ง 
2. รูปร่างหนา้ตาการ 
เป็นเพศชาย เพศหญิง 
และการมีรูปร่าง
หนา้ตาสมส่วน 
3. อารมณ์ความร่าเริง 
แจ่มใส ควบคุมตนเอง 
และปรับตวัเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
4. เจตคติ เชื�อมั�นตน 
เองยอมรับความคิด 
เห็นของผูอื้�นและมี
ทศันคติที�ดีต่อวชิาชีพ
บญัชี 
 
 

 
ที�มา: เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2547: 21-22) 
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คุณลกัษณะของนกับญัชีในยุค  2000  ตามความคิดเห็นของสุชาดา ถีระนันท์มีดงันี0
(สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย,  2541) 

1. มีความรู้พื0นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบงานบญัชีอย่างดี 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื�องมือในการทาํงานบญัชีไดอ้ย่างดี 
3. มีความเขา้ใจในงานด้านอื�นๆ ของกิจการเพื�อใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการของฝ่าย

อื�นๆ และผูบ้ริหารที�มีต่อขอ้มูลและสารสนเทศทางการบญัชี 
4. มีความสามารถในการแปลความหมายของขอ้มูลทางบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
5. รู้จกัการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการบญัชีที�จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้

สามารถสรุปสาระสําคญัจากขอ้มูลทางการบญัชีเพื�อแสดงสภาพที�แทจ้ริงของกิจการ 
6. สามารถเลือกและสร้างรูปแบบการนาํเสนอสารสนเทศที�เหมาะสม 
7. มีความสามารถในการคน้ควา้  สามารถติดตามการเปลี�ยนแปลงในโลกธุรกิจและ

ตลาดการเงินรวมทั0งมาตรฐานการบญัชีใหม่ๆ ที�เกิดขึ0นไดต้ลอดเวลา 
8. มีความตั0งใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
9. มีความเป็นอิสระในการทาํงานมากขึ0น 
10. มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณของวิชาชีพการบญัชีและการสอบบญัชี 
คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคต์ามความคิดเห็นของจรัส  สุวรรณเวลา  แบ่งเป็น

กลุ่มดงันี0   (จรัส  สุวรรณเวลา  อา้งใน  สุภาพ ณ นคร,  จินตนา  กนกปราน,  2551:19)  
1. กลุ่มคุณลกัษณะดา้นวชิาชีพ  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  เจตคติและ

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
2. กลุ่มความเป็นนกัวชิาการ  หมายถึง  ความสามารถในการหาความรู้เพิ�มเติม  มีนิสัย

ใฝ่รู้ ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื�อสารสารสนเทศ  ความ
ซื�อสัตย ์ สุจริตของการเป็นนกัวชิาการ 

3. กลุ่มกระบวนการความคิด  มีวจิารณญาณ  การตีค่าและใชข้อ้มูลอย่างสมเหตุสมผล 
4. กลุ่มความสามารถที�จะพฒันาและปรับตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที�มีการ

เปลี�ยนแปลงไป  โดยมีวสิัยทศัน์  ความคิดริเริ�ม  สร้างสรรค ์ ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น 
5. กลุ่มความเป็นพลเมืองดีของประเทศของภูมิภาคและของโลก มีค่านิยมที�ถูกต้องทั0ง

ดา้นสังคมและมนุษยธรรม  สามารถยนืหยดัในหลกัการเป็นที�พึ�งของสังคมได ้  
6. กลุ่มคุณธรรม  จริยธรรมโดยสอดแทรกกาํกบัในพฤติกรรมทุกดา้นทั0งวาจา  และใจ 
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คุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาบางสถาบนัในประเทศไทยได้
กาํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์ ไวด้งัตารางที� 2.5 
 
ตารางที� 2.5 คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ชื�อมหาวิทยาลยั คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1. มีความรู้  รู้รอบ  มีความ รู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการดาํรงชีวิต รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม   รู้ลึก  มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาที�
เรียนอย่างถ่องแทแ้ละเป็นระบบ ทั0งหลกัการ ทฤษฎีและเป็นระบบ 
ทั0งหลกัการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ที�ทนัสมยัในสาขา 
วิชาที�เกี�ยวขอ้ง  มีความรู้ที�ทนัสมยัในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  เขา้ใจอย่าง
ลึกซึ�งในเนื0อหาสาระหลกัและสามารถพฒันาความรู้ใหม่ ประยุกต์ ใช้
มีความรู้ที�ทันสมยัในสาขาวิชาที�เกี�ยวข้องเขา้ใจอย่างลุ่มลึก เนื0อหา 
สาระหลกัและสามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
2. มีคุณธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรมศรัทธาในความดี มีหลกัคิด
และแนวปฏิบติัในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์ มี

ความรับผิดชอบมีศีลธรรมซื อสัตยสุ์จริต และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื น
ในสังคมอย่างสันติ มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวนิัยและเคารพกฎกติกา
ของสังคม ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. คิดเป็น  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถคิดริเริ� มสร้างสรรค์จาก
พื0นฐาน ของความรู้ที� เรียน  มีท ักษะในการคิดแก้ปัญหาสามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ที�เรียนมา 
4. ทาํเป็น มีทกัษะทางวิชาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ รู้วธีิแก้ปัญหา และต่อยอด
องค์ความรู้ได ้ มีทกัษะทางการสื�อสารใช้ภาษาไทยไดดี้มากทั0งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพื�อการสื� อสารให้เหมาะกบัสถานการณ์  ใช้
ภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีในการอ่าน และสามารถสื�อสารดว้ยการพูด 
ฟัง และเขียนในระดบัดีพอสมควร  มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

ชื�อมหาวิทยาลยั คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที�เหมาะสมในการสื�อสารและคน้ควา้ขอ้มูล

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีทกัษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ  มีทกัษะ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติในระดบัพื0นฐาน  มีทกัษะการบริหารจดัการ 
สามารถวางแผนและดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
และทาํงานเป็นหมู่คณะ 
5. ใฝ่รู้และรู้จกั  วธีิการเรียนรู้  ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้เพิ�มเติมจากแหล่ง
ต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ รู้จกั วิธีการเรียนรู้ (Learning to learn) รู้จกั 
เทคนิค วิธีและกระบวนการ ในการเรียนรู้ และสามารถนาํไปใช้ใน
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได ้
6. มีภาวะผูน้าํ มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนกั
แน่นรู้จกัเสียสละ ให้อภยั และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น สุภาพ
สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลกัแห่งเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง มีความซื�อสัตย ์สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผูน้าํกลุ่ม 
กิจกรรมไดใ้นระดบัและสถานการณ์ที�เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอ่
บทบาทหนา้ที�ของตนเองทั0งในฐานะผูน้าํและผูต้าม 
7. มีสุขภาวะ ตระหนกัถึงความสําคญั รู้จกัวธีิการ และดูแลสุขภาพกาย
และจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที�เหมาะสม ปรับตวัได ้ ทนสภาพ
กดดนัได ้
8. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ มีจิตสํานึกห่วงใยสังคมสิ�งแวดลอ้ม 
และสาธารณสมบตัิ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทาํประโยชน์ใหส้ังคม 
9. ดาํรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวฒัน์สํานึกในคุณค่าแห่งตน 
คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จกักาํหนดบรรทดัฐานแห่งความพอเหมาะ
พอดีในการครองชีวิต รวมทั0งตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและรู้เท่าทนัการพฒันาเปลี�ยนแปรของบริบททางสังคม 
เพื�อสามารถทาํงานและอยู่ร่วมกบัผู ้อื�นที�มีวฒันธรรมแตกต่างโดยยงั
ดาํรงความเป็นตัวของตวัและทะนุบาํรุงสืบสานวฒันธรรมไทยได้
อย่างเป็นอิสระยั�งยืน และมีสันติสุข 
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

ชื�อมหาวิทยาลยั คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

1. มีความรู้ หลกัคิด ทกัษะทางวชิาการและทกัษะทางวชิาชีพใน
ศาสตร์ที�ตนศึกษา สามารถเชื�อมองคค์วามรู้กบัสรรพวิทยาการอื�น 
ตลอดจนสามารถนาํหลกัคิดและ ประสบการณ์ทางวชิาการมาปรับ
และประยกุตใ์ชเ้พื�อพฒันาสร้างสรรคใ์หเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพ
ความเป็นจริงภายใตบ้ริบทของสังคมไทย 
2. มีความรู้เท่าทนัต่อกระแสการเคลื�อนไหวและกระแสการ
เปลี�ยนแปลงในระดบัประเทศและระดบัโลก 
3. มีทกัษะทางภาษาต่างประเทศที�เพียงพอต่อการใช้งานและการ
เรียนรู้ทางวิชาการในระดบัสูง 
4. มีประสบการณ์ทางวชิาชีพที�เพียงพอต่อการนาํไปใชใ้นการ
ปฏิบตัิงานและมีแนวคิดในการสร้างงานดว้ยตนเอง 
5. มีศกัยภาพในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิด
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื�อง 
6. มีค่านิยมที�เหมาะสมต่อการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ การยดึมั�นใน 
7. มีบุคลกิภาพและการแสดงออกในแนวทางที�เหมาะสม ไดแ้ก่ การ
แสดงออกดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นภาวะอารมณ์ ดา้นการมีสัมมา
คารวะ ดา้นการสื�อขอ้ความและดา้นกาลเทศะ 
8. มีจิตสํานึกดา้นคุณธรรมที�จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวติและแสดงออก
ในการประพฤติปฏิบตัิ ไดแ้ก่ การมีวนิยัในตนเอง การยึดมั�นใน
จรรยาบรรณวชิาชีพ ความซื�อสัตยสุ์จริต การหลีกหนีอบายมุขและสิ�ง
เสพติดและการมีจิตสํานึกเพื�อส่วนรวมและสังคม 
9. มีความสามารถในการรักษาสุขภาพและสุขภาพจติของตนเอง 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในวชิาชีพสามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  นาํความรู้และทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิต  
2. มีทกัษะพื0นฐานทางดา้นภาษา และคอมพิวเตอร์เพื�อการสื�อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั   
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

ชื�อมหาวทิยาลยั คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยนัหมั�นเพียรในการประกอบการ

งานอาชีพดว้ยใจรัก ดาํรงชีวติไดอ้ย่างเหมาะสม  
4. มีความรักผูกพนัต่อทอ้งถิ�น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี 

1. มีความรู้ ความเชี�ยวชาญและชาํนาญการในวชิาชีพของตนเอง ทั0ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างดีเยี�ยม 
2. มีทศันคติในการดาํเนินชีวิตที�เหมาะสมกับลกัษณะของสังคมใน
ปัจจบุนั โดยมีการนาํคุณธรรมและจริยธรรมไปใชเ้ป็นพื0นฐานและ 
เป็นเครื�องชี0นาํรูปแบบการดาํรงชีวติ 
3. มีจิตสํานึกและตระหนกัถึงความสําคญัของศิลปวฒันธรรมไทยอนั 
เป็นมรดกลํ0า มีวธีิดาํเนินชีวิตดว้ยคุณลกัษณะของความเป็นไทย เช่น 
กตญั�ูกตเวที การใช้ชีวติโดยอยู่บนพื0นฐานของความพอเพียง ความ
เกรงใจ ความมีนํ0 าใจโอบอ้อมอารีต่อเพื�อนมนุษย์ และมีความอ่อน
นอ้มถ่อมตน 
4. เป็นผูท้ี�รู้จกัสิทธิและหน้าที�ตามระบอบประชาธิปไตย ตามสิทธิที�
พึงมีต่อสังคมและปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัยงัประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ
และมนุษยโ์ลกโดยส่วนรวม 

มหาวทิยาลยับูรพา 1. มีความใฝ่รู้และสามารถที�จะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวติ 
2. มีความสามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคม โดย 
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างสร้างสรรค ์
4. มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ0 งตามสาขาวชิาชีพ 
5. มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํและมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกล 
6. มีสมรรถภาพและสุขภาพที�ดีทั0งร่างกายและจิตใจ 
7. มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสิ�งแวดลอ้ม การ 
เคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา และตระหนกัในสิทธิมนุษยชน 
8. มีศกัยภาพในการใชปั้ญญา เพื�อคิดแก้ปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์
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ตารางที� 2.5  (ต่อ) 
 

ชื�อมหาวิทยาลยั คุณลกัษณะของบณัฑิตที�พึงประสงค ์
 9. มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. มีสุนทรียารมณ์ ตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมที�หลากหลาย
และดาํรงรักษาไวซึ้�งวฒันธรรมไทย 

มหาวทิยาลยัพายพั 1. วิชาการกา้วหนา้  การมีความรู้ทางวชิาการ มีทกัษะวิชาชีพ มีความ 
สามารถในการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามคิดริเริ�ม 
สร้างสรรค ์มีศกัยภาพดา้นภาษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการวจิยัเชิง
บูรณาการ 
2. รู้รักพฒันา การพฒันาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น 
มีทกัษะชีวิต  มีภาวะการเป็นผูน้าํ รู้จกัคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ตลอดชีวติ 
3. คุณธรรมนาํใจ  การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ ยึด
หลกัคาํสอนในศาสนา เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ  เป็นศาสนิกชน
ที�ดี มีความประพฤติดีงามให้เกียรตเิคารพผูอ้ื�นรักเพื�อนบา้นเหมือนรกั
ตนเอง รู้จกัใชชี้วติอยา่งพอเพียง ดาํรงชีวติร่วมกบัผูอ้ื�นอย่างสันติสุข 
4. รับใชส้ังคม มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ่สังคม มีนํ0าใจช่วย 
เหลือผูอ้ื�นมีจิตสาธารณะ สืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญา ทอ้งถิ�น 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. มีคุณภาพทางวชิาการ  วชิาชีพ  
3. มีความรักชาติ  รักองค์กร  
4. รู้จกัใชชี้วติที�พอเพียง  รู้จกัเสียสละ  
5. มีความอดทน  อ่อนนอ้มถอ่มตน  สมัมาคารวะ  
6. เป็นผูน้าํทางสังคม  ดาํรงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างดียิ�ง  
7. มีความรักในบุคคลอื�นที�อยู่ร่วมในสังคม  
8. ใชปั้ญญาในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาที�เกิดขึ0นไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
มีวิจารณญาณในการตดัสินใจเลอืกรับในสิ�งที�ดี 
9. มีความทนัสมยั  มีความรอบรู้  นาํความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสม สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได ้ 
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คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะทางปัญญา
ตามกรอบคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพสาขาวชิาการบญัชี (คอศ. 1) ประกอบดว้ย  (เอกสารประกอบการ
ประชาพิจารณ์กรอบคุณคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพ  สาขาวชิาการบญัชี) 

1. มีวนิยั  จิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. มีความขยนั  อดทน  ซื�อสัตย ์ สุจริต  และมุ่งมั�นในการทาํงาน 
3. มีความเชื�อมั�นในตนเอง  และมีมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 
4. มีความสนใจใฝ่รู้  และความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
5. มีความรอบรู้เหมาะสมกบัวชิาชีพบญัชี  สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ 
6. มีความพร้อมในการปฏิบติังานตามกฎขอ้บงัคบัตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้ม 
7. มีความมุ่งมั�นปฏิบติัและจดัการงานเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานวชิาชีพที�กาํหนดโดย

คาํนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. สร้างและรักษาสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงานและผูรั้บบริการ 
9. พฒันากระบวนการปฏิบตัิงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 
10. มีความสามารถในการคิด  วเิคราะห์  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามหลกัการของ

งานอาชีพดา้นการบญัชี 
11. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
ดา้นความรู้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั�วไป ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพ

สาขาวชิาการบญัชี (คอศ. 1)  (เอกสารประกอบการประชาพิจารณ์กรอบคุณคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพ
สาขาวิชาการบญัชี) ได้แก่ความรู้และทักษะการสื� อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
พฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน  การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น  การใชก้ระบวนการ  ทางวทิยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตวัเลข  การจดัการและการพฒันางาน  ประกอบดว้ย  

1. สื�อสารภาษาไทยเพื�อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที�ดีในชีวิตประจาํวนั  และ
การประกอบอาชีพ 

2. สื�อสารภาษาองักฤษ  หรือภาษาต่างประเทศอื�นโดยใชโ้ครงสร้าง  คาํศพัท์  สํานวน
และบริบทต่างๆ  ทางสังคมในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. แสวงหา  วางแผน  ดาํเนินการ  แก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัการ  และกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

4. วางแผน  แก้ปัญหาโดยใหห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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5. ปฏิบติัตนตามหลกัการทางศาสนา  หลกัศาสนพิธี  จริยธรรม  คุณธรรม  ค่านิยมที�ดี 
6. พฒันาบุคลิกภาพ  สุขลกัษณะและสิ�งแวดลอ้มโดยใชห้ลกัการดา้นมนุษยศาสตร์ 
7. วางแผน  จดัการ  ส่งเสริมและพฒันางานอาชีพตามหลักบริหารจดัการอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
8. ประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปในการวางแผน  จดัการ  ส่งเสริม

และพฒันางานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความรู้ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่สมรรถนะที�ประยกุต์ใช้ความรู้และทกัษะในสาขา

วชิาชีพ  ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดบัสาขาวชิาประกอบดว้ย  (เอกสารประกอบการ
ประชาพิจารณ์กรอบคุณคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพ  สาขาวิชาการบญัชี) 

1. ออกแบบและจดัการงานบญัชีการเงินครบทั0งวงจรถึงการส่งงบการเงินใหห้น่วยงาน
กาํกบัดูแล 

2. จดัเตรียมรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
3. วางแผนและจดัการงานดา้นการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
4. วางแผนและจดัการงานดา้นการสอบบญัชี 
5. จดัเตรียมรายงานและแปลความหมายรายงานการวเิคราะห์ตน้ทุนและขอ้มูลอื�นทาง 

การเงินเพื�อการจดัการ 
6. วางแผนและจดัการงานระบบสารสนเทศในงานบญัชี 
7. วางแผนจดัการงานดา้นภาษีอากรรวมถึงการเตรียมตวัเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
8. เป็นผูส้อนวชิาชีพในสถานศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษา 

(สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2551: 6-10)  มีดงันี0  
1. มีมนุษยส์ัมพนัธ์  คือการพูดจาสุภาพ  การแสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื�น  การช่วย 

เหลือผูอ้ื�น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ้ื�น  
2. ความมีวินยั คือปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. ความรับผิดชอบ คือการเตรียมความพร้อมในการเรียน  การปฏิบติังานตามขั0นตอนที� 

วางไวป้ฏิบัติงานด้วยความตั0 งใจ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปฏิบติังานที�ได้รับ
มอบหมายเสร็จตามกาํหนด ยอมรับผลการกระทาํของตนเองปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั
ต่อตนเองต่อผูอ้ื�นและต่อส่วนรวม 

4. ความซื�อสัตยสุ์จริต คือการพูดความจริง 
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5.  ความเชื�อมั�นในตนเอง คือกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล กลา้ทกัท้วงในสิ�งที�
ไม่ถูกตอ้ง กลา้ยอมรับความจริง กลา้แสดงออกในสิ�งที�ถูกตอ้ง 

6.  การประหยดั เช่นการใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน 
7.  ความสนใจใฝ่รู้  เป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย   แสวงหา 

ประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่ๆ 
 8.  การละเวน้สิ�งเสพติดและการพนนั เป็นความสํานึกในการไม่สูบบุหรี�  ไม่ดื�มสุราและ 
ของมึนเมา ไม่เสพสิ�งเสพติดอื�นๆ ไม่เล่นการพนนั 

9. ความรักสามคัคี  คือการไม่ทะเลาะววิาท  ไม่สร้างความเดือดร้อนกบัสังคมโดยรวม 
การร่วมมือในการทาํงาน  

10. ความกตญั�ูกตเวที  เป็นการสร้างความตระหนกัในพระคุณครูอาจารย ์ รวมทั0งผูม้ี 
พระคุณ  มีสัมมาคารวะอยา่งสมํ�าเสมอทั0งต่อหนา้และลบัหลงั  

11. ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์คิดสิ�งใหม่ๆ ที�เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  และมี 
ความคิดหลากหลายในการแกปั้ญหา  

12. การพึ�งตนเอง  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้ดว้ยตนเอง  สามารถทาํงานที�ไดรั้บ 
มอบหมายไดด้ว้ยตนเอง และหารายไดพิ้เศษไดด้ว้ยตนเองเมื�อจาํเป็น 

13. ความอดกลั0น คือมีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ ในสถานการณ์ต่างๆ 
คุณลกัษณะของนกัศึกษาอาชีวศึกษามีดงันี0   (อนนัท ์งามสะอาด) 
1.  คุณลกัษณะทั�วไป ไดแ้ก่  

1.1 สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดด้ี  
1.2  ผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาคเรียน  
1.3 มีวินยัและผ่านกิจกรรมดา้นคุณธรรมและจิตอาสา  
1.4 สามารถใช ้ IT ในการสื�อสารและคน้ควา้ขอ้มูล  
1.5 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ อีก 1 ภาษา  

2.  คุณลกัษณะเฉพาะ  
2.1  ผ่านมาตรฐานภาษาองักฤษ ตามตาํแหน่งงาน  
2.2  สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใตป้ระชาคมอาเซียนได ้ 
2.3  ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผูป้ระกอบการ 
2.4  ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไดรั้บใบรับรองในการสมคัรไปทาํงาน 

ในต่างประเทศได ้
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2.6  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547)  ศึกษาเรื�องคุณลกัษณะของบณัฑิตที�มีผลต่อการจา้ง
งานของบณัฑิตมหาวิทยาลัยทกัษิณ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบณัฑิต ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแ ละมนุษยสัมพันธ์  ด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิช าชีพ  ด้านความรู้
ความสามารถทางวชิาการ/วชิาชีพ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ช้บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อบณัฑิต
ของมหาวทิยาลยัทกัษิณในระดบัมากเรียงตามลาํดบั  สําหรับองค์ประกอบย่อยที�นายจา้งมีความพึง
พอใจต่อบณัฑิตของมหาวทิยาลยัทกัษิณนอ้ยที�สุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั0งภาษาองักฤษและภาษาอื�นๆ  ความสามารถในการวางแผนการทาํงาน  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการทาํงานเป็นทีม จากข้อเสนอแนะเพิ�มเติมของ
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ช้บณัฑิต สิ�งที�มหาวิทยาลยัควรตอ้งปรับปรุงหรือจดัเสริมให้มีในตัว
บณัฑิตคือ การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติในดา้นการจดัการ  การวางแผนงานเพื�อการพฒันาตน
และงานที�เกี�ยวขอ้ง การเสาะแสวงหาความรู้ตามรูปแบบของการศึกษาตลอดชีพ  การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้นการสื�อสารผ่านสื�อเทคโนโลย ี เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ และที�สําคญั คือ การ
เร่งรัดพฒันาคุณภาพการสื�อสารพื0นฐานของมนุษย์  ได้แก่ ทกัษะทางดา้นภาษา  ทั0งภาษาไทย
ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื�นๆ   

จนัทร์เพญ็  ศรีสุระ  (2550)  ศึกษาเรื�องคุณลกัษณะของนกับญัชีบริหารที�บริษทัขนาด
ใหญ่ตอ้งการ  ศึกษากรณี  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกว ์ ฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบว่าบริษัทขนาด
ใหญ่ตอ้งการนกับญัชีบริหารที�มีความรู้ความสามารถครอบคลุมทกัษะทั0ง 3 ดา้นคือ ดา้นเทคนิคโดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการนกับญัชีบริหารที�มีความรู้ความสามารถทาง  ดา้นบญัชีบริหารและความสามารถ
ในการติดต่อ สื�อสารดา้นภาษาองักฤษและการนาํเสนอ ทกัษะดา้นมนุษย์ พบว่า บริษทัขนาดใหญ่
ตอ้งการนกับญัชีบริหารที�มีทกัษะความเป็นผู ้นาํ มีความเขา้ใจและมีมุมมองด้านธุรกิจ ส่วนทกัษะ
ดา้นความคิดต้องการนกับญัชีบริหารที�มีจริยธรรมในการทาํงาน และปฏิบติังานอย่างมีวิสัยทศัน์
สําหรับความตอ้งการให้สถาบนัมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรดา้นบญัชีบริหาร พบวา่ ตอ้งการให้
มีการปรับแผนการสอน  ใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัและกระตุน้เตือนในเรื�องของจริยธรรม  สําหรับ
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ทั0งขนาดและสัญชาติของบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
ตอ้งการของคุณลกัษณะของนกับญัชีบริหาร  โดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะด้านเทคนิค
และทกัษะดา้นความคิด 

นฤมล  โอสถานุเคราะห์  (2550)  ศึกษาเรื� อง แนวทางพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ตามพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจา้อยู่หวั จาก
การศึกษาพบวา่คุณธรรมจริยธรรมที�ควรปลูกฝังใหเ้ป็นคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องนิสิตนกัศึกษา
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ในสถาบนัอุดมศึกษา คือ 1)  คุณธรรมจริยธรรมประจาํตวัหรือคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวติ
2) คุณธรรมจริยธรรมเพื�อความสําเร็จของการทาํงานและการประกอบอาชีพ  3)  คุณธรรมจริยธรรม
ที�มีต่อสังคมส่วนรวม  คุณธรรม  จริยธรรมหลกัที�ควรปลูกฝังคือความซื�อสัตย ์ ความมีวนิยั  ความ
รับผิดชอบ  ความมุ่งมั�น  อดทน  พากเพียร  ความมีสติ  รอบคอบ  ความมีศรัทธาและความจริงใจ
การมีทกัษะชีวิต  ความเสียสละ  การมีจิตของความเป็นผู้ให้  การมีจิตประชาธิปไตยและจิต
สาธารณะ  รู้รักสามคัคี  การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความเข้าใจผู้อื�น เขา้ใจโลกและการใช้หลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจแ บบพอเพียงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  การอบรมสั�งสอนเกี�ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับ
นกัศึกษานับเป็นสิ� งจาํเป็นสามารถพฒันานิสิตนกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตที�พึงประสงค์มีความรู้ทั0ง
ทางดา้นวชิาการและวชิาชีพควบคู่กบัการมีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นในสังคมได้
อย่างมีความสุขไดห้ลายรูปแบบ โดยอาจารยผ์ูส้อนซึ� งเป็นผูใ้กลชิ้ดนิสิตนกัศึกษามากที�สุดเป็นผูท้าํ
หนา้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนการจดักิจกรรมเพื�อพฒันานิสิตริหารของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้การสนบัสนุนนกัศึกษา  การสร้างรายวิชาเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  และมีฝ่ายบริหารใหก้ารสนับสนุน 
 ธีรวฒัน์  อิ�มประคองศิลป์  (2550)  ศึกษาเรื�อง  คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึกงานตามทศันะผูบ้ริหารระดบักลางของสถานประกอบการดา้นโรงแรม  ในกรุงเทพมหานครจาก
การศึกษาพบว่าคุณลกัษณะด้านมนุษยสัมพนัธ์และคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคญัมากที�สุด
รองลงมาดา้นความรู้ทางวชิาชีพและความสามารถในการปฏิบติังานและดา้นความรู้ทางวชิาพื0นฐาน 

วชิชุลดา  เวชกูล,  ขวญัสกุล เต็งอาํนวย  และสันสกฤต วจิิตรเลขการ (2550) ศึกษาเรื�อง
ความคาดหวงัของผูว้า่จา้งที�มีต่อคุณลกัษณะของนกับญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (IES) ฉบบัที� สอง สาม
และสี�  เป็นเกณฑอ์า้งอิงคุณลกัษณะของนกับญัชี โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูว้า่จา้ง ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 21.59 จากประชากรทั0งหมด 477 บริษทั  ผลการวจิยัพบวา่ ผูว้า่จา้งมีความ 
คาดหวงัต่อคุณลกัษณะของนกับญัชีในเรื�องค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติมากที�สุด
ซึ�งสถาบนัการศึกษาส่วนใหญมุ่่งเนน้เรื�องโปรแกรมการศึกษาวชิาชีพบญัชีมากกวา่ นอกจากนี0ยงั
พบวา่ ธุรกิจขนาดใหญ่มีความคาดหวงัในเรื�องความรู้ดา้นบญัชีการเงินและความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง
นอ้ยกว่าธุรกิจขนาดกลาง โดยเนน้เรื�องความรู้ดา้นองค์กรและธุรกิจ และเรื�องความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมากกวา่ 
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มงักร  หริรักษ์ (2550) ได้ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู ้สําเร็จอาชีวศึกษา
ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ตามความตอ้งการของสถานประกอบการทั0งในปัจจุบนัและอนาคต
และไดส้รุปผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมีวินยั
ในตนเอง ดา้นความผูกพนัหรือความมีนํ0 าใจ  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และด้านความรู้และทกัษะวชิาชีพ
นอกจากนี0ยงัไดน้าํผลการวจิยัดงักล่าวสรุปออกมาเป็นแนวทางการดาํเนินงานในสถานศึกษาเพื�อให้
ครูใชเ้ป็นคู่มือเพื�อสร้างคนดีดงันี0  ในดา้นความรับผิดชอบนั0นกาํหนดไวเ้ป็น 5 เรื�องไดแ้ก่ มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน ไม่ละทิ0งหน้าที� มีความตั0งใจทาํงานในหน้าที�อย่างตรงไปตรงมา
ระมดัระวงัอนัตรายที�จะนาํความเสียหายแก่สถานศึกษา และติดตาม สนใจงานที�รับมอบหมาย ดา้น
ความมีวนิยัในตนเอง กาํหนดไว ้5 เรื� อง ไดแ้ก่ ไม่ทุจริตต่อหน้าที�เพื�อหาประโยชน์แก่ตนเองและ
ผูอ้ื�น ตั0งใจทาํงานการทาํงานอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง ปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัและคาํสั�ง อย่าง
เคร่งครัด มีมานะบากบั�น และต้องการถูกต้องตามระเบียบ ด้านความผูกพนัหรือความมีนํ0 าใจ
กาํหนดไว ้3 เรื�อง  ได้แก่มีทศันคติที�ดีต่องานและองค์กร  กระตือรือร้นที�จะให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลืองาน  เสนอความคิดและเหตุผลที�เป็นประโยชน์ต่องาน  ด้านมนุษย์สัมพนัธ์กาํหนดไว ้ 3
เรื� อง  ได้แก่ให้ความร่วมมือและเต็มใจทาํงานร่วมกับผู้อื�นได้เป็นอย่างดี  ยอมรับฟังคาํแนะนํา
ตกัเตือนของผูอ้ื�นไดเ้มื�อทาํงานบกพร่องและผิดพลาดรู้จกัปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และบุคคลอื�น
ไดอ้ย่างเหมาะสมและดา้นความรู้และทกัษะวชิาชีพ  กาํหนดไว ้ 2  เรื�อง  ได้แก่ความปลอดภยัใน
การฝึกงาน  ปฏิบติังาน  และจดักิจกรรม  การบาํรุงรักษาเครื�องมือและเครื�องจกัร 

เบญจวรรณ  ชุณหกาญจน์ (2551)  ศึกษาเรื�อง  ความพึงพอใจของนายจา้งที�มีต่อบณัฑิต
คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  จากการศึกษาพบวา่  นายจา้งประเมินความพึงพอใจที�มีต่อ
คุณสมบติัของบณัฑิต  ดา้นความรู้ความสามารถดา้นวชิาการ  ดา้นความสามารถในการทาํงาน  ดา้น
บุคลิกภาพทั�วไป  ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี  ส่วนที�นายจา้งประเมินค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุดคือ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  วิธีแก้ไขปัญหาอาจทาํได้โดยการเพิ�มวิชาภาษาองักฤษใน
หลกัสูตรใหม้ากขึ0น  การใช้ตาํราภาษาองักฤษในการสอนและกาํหนดให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดั
เป็นภาษาองักฤษ 

เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551)  ศึกษาเรื�อง คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาการบญัชีที�องค์กร
และผูรั้บผิดชอบงานดา้นบญัชีพึงประสงค ์ จากการศึกษาพบว่า  คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาการ
บญัชี  4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู้ของบณัฑิตสาขาการบญัชี 2) ดา้นทกัษะของบณัฑิตสาขา
การบญัชี 3) ดา้นคุณค่า จรรยาบรรณของบณัฑิตสาขาการบญัชี  4) ดา้นบุคลิกภาพของบณัฑติสาขา
การบญัชี พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมต้องการบณัฑิตสาขาการบญัชีที�มีคุณลกัษณะด้านคุณค่า
จรรยาบรรณ มากที�สุด รองลงมาคือคุณลกัษณะดา้นทกัษะ คุณลกัษณะดา้นความรู้ และคุณลกัษณะ
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ดา้นบุคลิกภาพตามลาํดบั องคก์รรัฐบาลมีความตอ้งการบณัฑิตสาขาการบญัชีที�มีคุณลกัษณะดา้น
ความรู้ในวชิาชีพบญัชีสูงกว่าองค์กรเอกชนประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชย์ องค์กรรัฐบาลมี
ความตอ้งการบณัฑิตสาขาการบญัชีที�มีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพในการใช้คาํพูดสูงกวา่องค์กร
เอกชนประเภทอุตสาหกรรม พาณิชย์ และบริการ ส่วนงานบญัชีอื�นๆ มีความต้องการบณัฑิตที�มี
คุณลกัษณะดา้นความรู้ทั�วไปสูงกวา่ส่วนงานบญัชีการเงิน บญัชีบริหาร และบญัชีภาษีอากร 

สุภาพ ณ นคร, จินตนา กนกปราน (2551) ศึกษาเรื� อง ผลการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั�วไป (หลกัสูตร พ.ศ. 2548)  ที�ส่งเสริมคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 ผลการศึกษาพบวา่  คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของนกัศึกษา
หลงัจากที�ไดเ้รียนวชิาศึกษาทั�วไปแลว้  จาก 6 วิชาใน 8  วิชา  แสดงให้เห็นวา่กระบวนการเรียนรู้
สามารถพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคพ์ฒันาขึ0นซึ�งจากเดิมที�มีอยู่ในตวันกัศึกษาอยู่
แลว้  ไดแ้ก่ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ การทาํงานเป็นทีม  มีคุณธรรมจริยธรรม
และความซื�อสัตย์  ในดา้นต่างๆ  เช่นความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  ความสามคัคี  ดงันั0น
มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะฝ่ายกิจการนกัศึกษา  จาํเป็นตอ้งดูแลและอบรมปลูกฝังเพื�อส่งเสริมคุณงาม
ความดี  และสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัศึกษาอย่างต่อเนื�อง 

ศิวาภรณ์  พรยิ�ง (2551)  ศึกษาคุณเรื�องลกัษณะที�สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่นักบญัชีโดยวดั
จากเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ผลการศึกษาพบว่า  คุณลกัษณะที�มีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ�ม
ใหแ้ก่นกับญัชีโดยวดัจากเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ในช่วงมกราคม พ.ศ. 2538-ถึงธันวาคม  พ.ศ. 2539
ไดแ้ก่จาํนวนปี  ประสบการณ์  บุคลิกลกัษณะ  ระดบัความสามารถและในช่วง  กรกฎาคมพ.ศ.2548
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2550  ไดแ้ก่  อาย ุ จาํนวน  ปีประสบการณ์  ระดบัความสามารถและจากการศึกษา
เพิ�มเติมโดยใชช่้วงเวลา  มกราคม  พ.ศ.  2538  ถึงมิถุนายนพ.ศ. 2550  พบคุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งคือ
อายุ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ จาํนวนปี ประสบการณ์ บุคลิกลกัษณะระดบัความสามารถ 

อุตรี  เชื0อประทุม (2551) ศึกษาเรื�องการพฒันาการดาํเนินงานเพื�อเสริมสร้างคณุลกัษณะ
ที�พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี จาก
การศึกษาพบว่า  การจดักิจกรรมโดยการประชุมแบบมีส่วนร่วม  กิจกรรมดนตรีไทย  ดนตรี
พื0นเมือง  กิจกรรมการปฏิบตัิในตอนเชา้  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการนิเทศภายในส่งผลให้
นกัศึกษาเกิดการพฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ดา้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ 

กฤตพสั บุญสิริ (2552)  ศึกษาเรื�องแนวทางในการผลิตนกับญัชีตามความต้องการของ
สํานักงานบัญชี กรณีศึกษา: จงัหวดัภูเก็ต  จากการศึกษาพบว่าคุณสมบติัของนักบญัชี  ด้าน
การศึกษามีความสําคญัในระดบัปานกลาง โดยตอ้งจบการศึกษาดา้นบญัชีโดยตรงและมีคุณวฒิุไม่
ตํ�ากวา่อนุปริญญาหรือปวส. ดา้นความรับผิดชอบต่อวชิาชีพ มีความสําคญัระดบัมาก คือ มีความ
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ซื�อสัตยใ์นเรื�องการเงิน ดา้นการพฒันาตนเอง มีความสําคญัในระดบัมาก คือไม่เคยตอ้งโทษจาํคุก
ในความผิดตามกฎหมายบญัชี ดา้นความสามารถอื�นๆ มีความสําคญัในระดบัมาก คือ มีความรู้เรื� อง
ภาษีมูลค่าเพิ�ม บุคลิกภาพของนกับญัชีดา้นกายภาพ มีความสําคญัในระดบัปานกลาง คือ มีความ
สุภาพอ่อนโยน ดา้นสติปัญญา มีความสําคญัระดบัมาก คือ เป็นคนฉลาดมีไหวพริบ ดา้นพฤติกรรม
มีความสําคญัระดบัมาก คือ ไม่เห็นแก่ตวั มีนํ0าใจ และคุณสมบติัและบุคลิกภาพของ นกับญัชีตาม
ความตอ้งการของสํานกังานบญัชีในภาพรวม มีความสําคญัระดบัมาก โดยคุณสมบตัิดา้นการพฒันา
ตนเองมีความสําคญัมากที�สุด 

ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554)  ศึกษาเรื�องอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หนา้ (พ.ศ.2554-2564)  จากการศึกษาพบว่าในการจดัการอาชีวศึกษารัฐบาลควรตระหนกัและให้
ความสําคญัต่อการอาชีวศึกษาอย่างจริงจงั  กําหนดให้เป็นนโยบายแห่งชาติ  รวมไปถึงกาํหนด
บทบาทของทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งให้ร่วมมือกนัอยา่งต่อเนื�องและจริงจงั  ผลการศึกษาแนวโน้ม
การอาชีวศึกษาไทยภายใน 10 ปีขา้งหน้าทั0ง 8 ดา้นควรมีแนวโน้มในการพฒันาดงัต่อไปนี0  1) ดา้น
คุณลกัษณะผูส้ําเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นผูที้�มีความสามารถทางทกัษะวชิาชีพ มีความรู้ ทกัษะชีวติ
นิสัยอุตสาหกรรม และทัศนคติที�ดีต่อการทาํงาน  2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรตอ้ง
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และมีความหลากหลายทั0งใน  และนอกระบบ 
3) ดา้นครูผู้สอนต้องรู้ศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์วชิาชีพ เก่งปฏิบตัิ รู้
ลกัษณะงานและอาชีพในสาขาวชิาที�สอนอยา่งแทจ้ริง 4) ดา้นความร่วมมือตอ้งได้รับความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะกบัสถานประกอบการ 5) ดา้นมาตรฐานตอ้งมีการจดัตั0ง
สถาบนัคุณวฒุิวชิาชีพเพื�อกาํหนดมาตรฐานวชิาชีพ 6) ดา้นการสนบัสนุนของรัฐบาล 7) ดา้นค่านิยม
ในการเรียนอาชีวศึกษา 8) ดา้นการบริหารจดัการ  สําหรับปัญหาด้านคุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการ
อาชีวศึกษาพบวา่  ผูสํ้าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้สถาน
ประกอบการและความเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี  ขาดทกัษะความรู้พื0นฐานที�จาํเป็น ผูสํ้าเร็จการ
อาชีวศึกษาใหม่ยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดต้รงลกัษณะงานสถานประกอบการส่วนใหญ่ตอ้งนาํไป
ฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบติังานจริง กาํลงัคนที�ผลิตออกมาขาดคุณลกัษณะดา้นความรู้และทกัษะที�
จาํเป็นอย่างพอเพียง เช่นทกัษะดา้นการสื�อสารทั0งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  (ฟัง พูดอ่าน เขียน)
การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การ
แก้ปัญหาในงาน การทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงานความซื�อสัตย ์ความอดทน ความขยนั มี
วนิยัตรงต่อเวลา ภาวะผูน้าํ 
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สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อา้งถึงใน  ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 63)
พบว่า  วิสัยทัศน์ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือการผลิต และพัฒนากําลงัคน
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ระดบัประเทศ และภูมิภาคอาเซียน  โดยมียุทธศาสตร์ในการเร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะ
ผูเ้รียน  มีกลยุทธ์หลกัในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ  สร้างเสริม
ประสบการณ์วชิาชีพ  ปลูกจิตอาสา  ด้วยการบริการสังคม  ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื�อ  นวตักรรม มาใช้ในการเรียนการสอน  เสริมสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์, 2554: 65)  ได้
รายงานวา่ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการใหอ้าชีวศึกษาทาํการฝึก และพฒันาผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษา ดา้น
กิจนิสัยใหม้ากขึ0น  โดยเนน้ความมีระเบียบวนิยั  ความอดทน  ขยนั สู้งาน  ความรับผิดชอบ  รวมทั0ง
มีทกัษะและความรู้เกี�ยวกบัวทิยาการใหม่ ๆ 

ศรีวกิาร์  เมฆธวชัชยักุล (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554 : 65)  ไดใ้ห้ทศันะว่า
การอาชีวศึกษาตอ้งผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการภายใตก้ระแสของตลาดอาเซียน และเพื�อการรับรอง
ผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรี การสร้างและและผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษา ใหส้อดคลอ้งสมรรถนะ
ของประชาชนเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง เพื�อใหป้ระชาคมเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง  เพื�อใหป้ระชาชนและประชาคมมี
ชีวติความเป็นอยูที่�ดีขึ0นจาการมีรายได ้จากการประกอบอาชีพ โดยสมรรถนะที�สําคญัไดแ้ก่ ทกัษะ
ดา้นการสื�อสาร เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาเพื�อนบา้น ทกัษะดา้นการคิด ทกัษะชีวติ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน นอกเหนือจากทกัษะ ความรู้ทางอาชีพ
คือ การรู้จกัแบ่งปัน การมีจิตอาสา การรู้จกัประนีประนอม และการเรียนรู้ศาสนาที�หลากหลาย 

นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ์ (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 65)  ให้ทศันะว่า
ผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษาตอ้งมีความเป็นเลิศทางวชิาการในสาขาวชิาที�เรียน และสามารถนาํความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้มีทกัษะความเป็นผูน้าํผูต้ามและทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้มีทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เพื�อใหท้นักบัโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ� งเป็นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคที์�สถานประกอบการและตลาดแรงงานตอ้งการ 

ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ  (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 65)  ให้ทศันะเกี�ยวกับ
คุณลกัษณะของผูสํ้าเร็จการศึกษาวา่ให้เน้นการผลิตผูเ้รียนที�มีคุณภาพในระดบัที�สามารถออกไป
ประกอบอาชีพอิสระไดห้รือเป็นเจา้ของธุรกิจขนาดยอ่มมากกวา่ใหไ้ปเป็นลูกจา้งตลอดชีวติ 
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วิสุทธิ�   จิราธิยุต  (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 66)  ได้ให้ทศันะเพี�อการ
แข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานโลกนั0นความคาดหวงัทางด้านทกัษะอาชีพของสถานประกอบการต่อ
แรงงานในอนาคตที�จะรับเขา้ทาํงานหรือลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาสาย
อาชีพที�สถานประกอบการตอ้งการคือ 1) ทศันคติที�ดี  เช่น  ความซื�อสัตย ์ ความรับผิดชอบแรงจูงใจ
ที�จะทาํงานและทาํให้สําเร็จ  คิดเชิงบวก  ความเป็นประชาธิปไตย  ไม่เป็นพลงัเงียบ  มีคุณธรรมและ
มีการเ รียนรู้อย่างต่อเนื� อง 2) ความสามารถหลัก  เช่นความสามารถทางด้านการตัดสินใจ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเป็นทีมความพึงพอใจและความสามารถในการเรียนรู้
ความสามารถด้าน  IT  ความสามารถในการพูด  อ่าน  เขียน  การนําเสนอ  การต่อรอง  3)
ความสามารถในการทาํงาน  เช่น  ความรู้เกี�ยวกบังาน  ไม่วา่จะเป็นนิสัยอุตสาหกรรม  ความมีวินยั
ปฏิบติังานเชิงรุก  นิสัยมุ่งเนน้คุณภาพของงานมีความยืดหยุ่นและรู้จกัประยุกต์  4)  ความสามารถ
ทางการบริหาร  เช่น  การบริหารโครงการ  การบริหารทรัพยากรและการบริหารความเป็นตวัของ
ตวัเอง  ซึ� งสรุปไดว้า่จากแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของโลกแรงงานทาํใหก้ารจดัการการอาชีวศึกษา
ตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลก 

เฉลียว  อยู่สีมารักษ์  (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 66)  ให้ทศันะเกี�ยวกับ
คุณลกัษณะผูส้ําเร็จการศึกษาวา่  การสร้างนกัเทคโนโลยสีายปฏิบติัการ  หรือนกัศึกษาอาชีวศึกษา
พนัธ์ุใหม่ที�มีทกัษะวชิาชีพผ่านการกลั�นกรองจากการดาํเนินงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย
การสร้างนกัศึกษาอาชีวศึกษาสายพนัธุ์ใหม่เป็นทิศทางใหม่ที�จะสร้างนักศึกษาที�ยึดโยงกบัขีด
ความสามารถ  และทกัษะที�แท้จริงของนกัศึกษา  ทั�งนี0 เพื�อแก้ไขจุดบอดที�มกัถูกมองว่านักศึกษา
อาชีวะมีความรู้แต่ทกัษะยงัไม่สามารถแข่งขนัหรือเป็นที�สนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ได ้ ดงันั0นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  ซึ� งหมายความว่าต่อไปหากใครไม่ไดส้นใจหรือไม่ได้
ตอ้งการเรียนดา้นอาชีวศึกษาจริงๆ ก็ไม่ควรตดัสินใจมาเรียนเพื�อจะไดไ้ม่มีปัญหาการออกกลางคนั
หรือถูกใหอ้อกเนื�องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑซึ์�งทาํใหรั้ฐตอ้งสูญเสียทรัพยากร 

สิริรักษ ์ รัชชุศานติ (อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์,  2554: 67)  ใหท้ศันะว่าเป้าหมาย
การอาชีวศึกษานั0นเพื�อการผลิตกาํลงัคนช่างฝีมือ  ช่างเทคนิคและนกัเทคโนโลยี  มีปริมาณและ
คุณภาพในการผลิตและบริการสอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ฏิบติังานและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของผูป้ระกอบการ/นายจา้งที�มีต่อคุณลกัษณะ
นกัศึกษาที�พึงประสงคจ์ากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในบทที�  2 
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ตารางที� 2.6  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของผูป้ระกอบการ/นายจา้ง 
 
ลาํดบัที� ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมของผูป้ระกอบการ/นายจา้ง 

1. นกัศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ระเบียบวนิยั  มีความอดทน  ขยนั สู้งาน  มีความรับผิดชอบ   
2. นกัศึกษาควรมีทกัษะและความรู้เกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ  
3. ควรมีประสบการณชี์วติในดา้นการจดัการ  การวางแผนงานเพื�อพฒันาตนและงาน  
4. ควรพฒันาคุณภาพทกัษะการสื�อสารทั0งในการ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาไทย  ภาษา 

องักฤษและภาษาต่างประเทศอื�น  
5. ควรเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นการสื�อสารผ่านสื�อเทคโนโลยี  เช่น ระบบคอมพิวเตอร์   
6. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์โดยเนน้ความทนัสมยัทั0งโปรแกรม  

Microsoft  Office  และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมากยิ�งขึ0น   
7. นกัศึกษาควรพฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้สถานประกอบ 

การ  และความเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ี    
8. นกัศึกษาควรพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ การแก้ปัญหาในงาน การ

ทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงานความซื�อสัตย ์ความอดทน ความขยนั มีวนิยัตรง
ต่อเวลา ภาวะผูน้าํ  

 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารต่างๆ และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องดงักล่าวข้างต้น ผูวิ้จยัได้

สรุปคุณลกัษณะที�พึงประสงคที์�เป็นการเพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา  สาขาวิชาการบญัชี  เป็นดา้นต่างๆ 
5 ดา้น  โดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบยอ่ยดงันี0  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.1 มีความซื�อสัตย ์
1.2 มีวนิยัในตนเอง 
1.3 มีความยติุธรรม 
1.4 มีความตรงต่อเวลา 
1.5 มีความอดทน  อดกลั0น 
1.6 รู้จกัพึ�งพาตนเองและอยู่ร่วมกบัผูอื้�นอย่างเป็นสุข 
1.7 มีความกตญั�ูกตเวที 
1.8 ละเวน้อบายมุขและสิ�งเสพติด 
1.9 ประหยดั  รู้จกัการดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.10 มีความรักองคก์ร มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
  1.11 มีความเป็นไทย สํานึกในคุณค่าแห่งตน  คุณค่าแห่งความเป็นไทย มีความเขา้ใจ 
วฒันธรรม/ประเพณีอนัดีงามของไทยและทาํนุบาํรุงสืบสานวฒันธรรมไทย 

2. ดา้นความรู้   
2.1 มีความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน  และความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
2.2 มีความรู้เกี�ยวกบัองคก์รและการจดัการธุรกิจ   
2.3 มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.4 มีความรู้เกี�ยวกบัดา้นโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.1 ความสามารถในการใชปั้ญญาคิดวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหาได ้
3.2 มีความตั0งใจ  ใฝ่รู้  และกระตือรือร้นในการแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
3.3 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
3.4 มีทกัษะในการนาํความรู้ทางวิชาชีพบญัชีไปประยุกตใ์ช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ตาม

หลกัวชิาการ 
3.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

4. ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ 
4.1 มีการทาํงานเป็นทีม 
4.2 มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้
4.3 การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�นและใหค้วามร่วมมือกบัผูอื้�น 
4.4 มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดีมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกล 
4.5 มีสัมมาคารวะ  มีกิริยาท่าทางสุภาพ  มีวาจาสุภาพ  รู้จกักาลเทศะ 
4.6 มีความเชื�อมั�นในตนเอง  กลา้แสดงออกในสิ�งที�ถูกตอ้ง 
4.7 มีความรับผิดชอบต่อเอง  ผูอ้ื�น  ต่อสังคมและต่อวชิาชีพ 
4.8 เป็นผูมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 

5. ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการคาํนวณ  การวิเคราะห์ความเสี�ยงและการรายงาน 
5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อ มูล

ประมวลผล  แปลความหมายและสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื�อสารไดด้ีทั0งภาษาไทย  ภาษาองักฤษ

และภาษาต่างประเทศอื�น 
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บทที�  3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การดาํเนินการวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาเรื�องการกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�ม

มูลค่าของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพ  รูปแบบ
และวิธีการวิจยั  ได้ใช้ระเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยผูว้ิจยัได้แบ่งแยก
ประเดน็ในการศึกษาวจิยัตามขั�นตอนต่อไปนี� 

1. การดาํเนินการวิจยั 
2. กรอบแนวคิด 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1   การดําเนินการวจิัย 

การดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�ผูว้จิยัไดก้าํหนดวิธีการศึกษาวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ  (Qualitative  Research)  อนัประกอบไปดว้ย  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary  
Research)  โดยการศึกษา  คน้ควา้  และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ  บทความ  วารสาร  
หนงัสือตาํรา  วทิยานิพนธ์  รายงานการวจิยัและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ซึ� งเป็นขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ
เพื�อที�จะวิเคราะห์  คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี   ตาม
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพ   

  
3.2   กรอบแนวคิด 

จากการทบทวนเอกสารทางวชิาการ  บทความ  วารสาร  หนังสือตาํรา  ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต  และจากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  ผูศึ้กษาวจิยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพ  3.1
โดยศึกษาการกาํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษา สาขาวิชาการบญัชี  ดา้น
ต่างๆ  5  ดา้นดงันี�   ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ    ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา  ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ  ด้านการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข  การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะนักศึกษาที�พ
ประสงค์ กบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  (International 
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Education Standard for Professional Accountant: IES)  ประกอบด้วย IES ฉบบัที� 2 เนื�อหาของ
โปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี  (Content of Professional Accounting Education Program)
องค์ความรู้ที�นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีประกอบดว้ยความรู้ 3 ดา้น  การบญัชี การเงิน และความรู้อื�นที�
เกี�ยวข้อง (Accounting, Finance and Related Knowledge) ความรู้เกี�ยวกบัองค์กรและธุรกิจ
(Organizational and Business Knowledge) และความรู้และความชาํนาญในดา้นสารสนเทศ (IT 
Knowledge  and Competences) IES ฉบบัที� 3 ทกัษะทางวิชาชีพ  (Professional Skills) นกับญัชีมือ
อาชีพตอ้งมีทกัษะดา้นการเรียนรู้  ทกัษะด้านเทคนิคเฉพาะทาง  เพื�อใช้ในการปฏิบติังาน  ทกัษะ
ดา้นบุคคล  ทกัษะดา้นทกัษะสัมพนัธ์และการสื�อสารทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ
IES ฉบบัที� 4 ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทศันคติทางวชิาชีพ (Professional Values Ethics and Attitudes)
นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีความซื�อสัตย ์ความเป็นกลาง ความสามารถและความระมดัระวงัทางวิชาชีพ
การรักษาความลบั  การปฏิบติัตนเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึง
ประสงค์ กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  ตามพระราชบญัญติัการบญัชี
พ.ศ. 2543  หน้าที�ความรับผิดชอบของผูท้าํบญัชีและผูจ้ดัทาํบญัชี  พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547  จรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี นกับญัชีตอ้งมีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
เที�ยงธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  เก็บรักษา
ความลบั  มีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ  มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้ มีความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพและ
ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 5/2553  เรื� อง  หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี
คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ.  
2553  ไดแ้ก่นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม มีความ
รอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี  ทกัษะทางวิชาชีพและศาสตร์อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  มีความสามารถคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบญัชีอย่างเป็นระบบ  มีโลก
ทศัน์ที�กวา้งไกลความคิดสร้างสรรค ์ พฒันาตนเองทั�งดา้นความรู้  ทกัษะวิชาชีพอย่างต่อเนื�องและ
ทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นไดทุ้กระดบัอยา่งเหมาะสม  มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีที�ทนัสมยัสามารถ
สื�อสารและใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 คุณลักษณะที�พึงประสงค์ซึ� งกล่าวไวใ้นหวัข้อคุณภาพของ
ผูส้ําเร็จการศึกษาประกอบดว้ย  3  ดา้น  ดา้นคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะทางปัญญา  ดา้นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทั�วไป  ไดแ้ก่  ความรู้และทกัษะการสื�อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพฒันาการ
เรียนรู้และปฏิบติังาน  การทาํงานร่วมกบัผู้อื�น การใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้
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ตวัเลข  การจดัการและการพฒันางาน  ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการ
ประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาชีพสู่การปฏิบติัจริงรวมทั�งประยกุตสู่์อาชีพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที� 3.1  กรอบแนวคิดการกาํหนดคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์
 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

สําหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการศึกษาวิจยัครั�งนี�   ผูว้จิยัไดใ้ช้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิ (Secondary data)  จากการศึกษาคน้ควา้ ข้อมูลเอกสาร
ทางวชิาการ  ตาํรา  วารสาร  รายงานทางวชิาการประเภทต่างๆ  โดยดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลทั�ง
แหล่งขอ้มูลจากสถาบนัอุดมศึกษา แหล่งขอ้มูลจากสภาวิชาชีพบญัชี  แหล่งขอ้มูลจากสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  เก็บขอ้มูลคุณลักษณะนกัศึกษาที�พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  (International 

 
คุณลกัษณะที�พึงประสงคที์�เพิ�มมูลค่า 

ของนกัศึกษา  สาขาวชิาการบญัชี 
1.  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ 
     จรรยาบรรณวชิาชีพ   
2.  ดา้นความรู้   
3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา   
4.  ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์   
     มีบุคลกิภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ   
5.  ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร      
     และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบญัชี  พ.ศ. 2553   

(TQF) 

มาตรฐานการศึกษาระหวา่ง
ประเทศสําหรับผู้ประกอบ 

วชิาชีพบญัชี 
 

หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด  ประกาศ
ของสภาวชิาชีพบญัชี 

 

มาตรฐานคณุวฒิุอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.  2554   

(TQF:VEd) 
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Education Standard for Professional Accountant: IES)  ประกอบด้วย IES ฉบบัที� 2 ดา้นความรู้ที�
นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมี  IES ฉบบัที� 3  ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ  (Professional Skills)  IES ฉบบัที� 4
ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทศันคติทางวชิาชีพ (Professional Values Ethics and Attitudes)  ของนกั
บญัชีมืออาชีพ  เก็บขอ้มูลเกี�ยวกับหลกัเกณฑ์  ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี  ตาม
พระราชบญัญติัการบัญชี  พ.ศ. 2543  หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้ท ําบญัชีและผู ้จดัทาํบญัชี
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  จรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ประกาศสภาวิชาชีพ
บญัชี ฉบบัที� 5/2553  เรื�อง  หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี  เก็บขอ้มูลคุณลกัษณะ
นักศึกษาที�พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัวิเคราะห์
และประมวลผลการวจิยัในส่วนต่อไป 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวชิาการ  บทความ  วารสาร
หนงัสือตาํรา  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  และจากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  โดยวธีิการวิเคราะห์ดาํเนินการ
ตามแนวทางการวจิยัเชิงคุณภาพ  อนัไดแ้ก่การพรรณนาขอ้มูลตามปรากฏการณ์และการวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื�อที�จะแสวงหาขอ้คน้พบจากการศึกษาวจิยัอนัเป็นแนวทางนาํไปสู่การกาํหนดคุณลกัษณะที�
พึงประสงค์ที�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  5 ดา้น   

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  องค์ประกอบย่อยไดแ้ก่ มีความ
ซื�อสัตย ์ มีวินยัในตนเอง มีความยุติธรรม มีความตรงต่อเวลา มีความอดทน  อดกลั�น  รู้จกัพึ�งพา
ตนเองและอยู่ร่วมกบัผู ้อื�นอย่างเป็นสุข  มีความกตญัmูกตเวที  ละเวน้อบายมุขและสิ�งเสพติด
ประหยดั  รู้จกัการดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรักองคก์ร  มีความสามคัคีในหมู่คณะ
มีความเป็นไทย สํานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย เขา้ใจวฒันธรรม/ประเพณีอนัดี
งามของไทยและทาํนุบาํรุงสืบสานวฒันธรรมไทย  โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศสําหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (International Education Standard for 
Professional Accountant: IES)  IES ฉบบัที� 4 ค่านิยม  จรรยาบรรณ  ทัศนคติทางวิชาชีพ
(Professional Values Ethics and Attitudes)  เปรียบเทียบกับพระราชบญัญติัวชิาชีพบญั ชี พ.ศ. 2547
จรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการบญัชี  พ.ศ.  
2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  และงานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ
(2547)  นฤมล  โอสถานุเคราะห์  (2550)  เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551)  วสุิทธิo  จริาธิยุต  (2552) 
ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554) 
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ดา้นความรู้  องคป์ระกอบย่อยไดแ้ก่  มีความรู้ด้านการบญัชี  การเงิน  และความรู้อื�นที�
เกี�ยวขอ้งมีความรู้เกี�ยวกบัองค์กรและการจดัการธุรกิจ มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
มีความรู้เกี�ยวกับดา้นโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  (International Education Standard for 
Professional Accountant: IES)  IES ฉบบัที� 2 เนื�อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบญัชี
(Content of Professional Accounting Education Program)  เปรียบเทียบกบัประกาศสภาวชิาชีพการ
บญัชี ฉบบัที� 5/2553  เรื�องหลกัสูตรปริญญาตรีสาขาการบญัชี  มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิาการบญัชี  พ.ศ.  2553   มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  และงานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้งของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547)  มงักร  หริรักษ์ (2550)  เพ็ญธิดา  พงษ์ธานี
(2551)วสุิทธิo   จิราธิยตุ (2552)  ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554) 

ดา้นทักษะทางปัญญา องค์ประกอบย่อยได้แก่ ความสามารถในการใช้ปัญญาคิด
วเิคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้ มีความตั�งใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการแสดงหาความรู้ใหม่
ดว้ยตนเอง  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการนาํความรู้ทางวชิาชีพบญัชีไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  (International Education 
Standard for Professional Accountant: IES IES ฉบบัที� 3  ทกัษะทางวิชาชีพ  (Professional Skills)
ดา้นทกัษะดา้นความรู้ (Intellectual skills) เช่น ความรู้ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื�อใช้ใน
การแก้ปัญหา การตดัสินใจ และการใช้วิจารณญาณที�เกี�ยวกับการปฏิบติังานบญัชี  ทกัษะด้าน
องค์กรและการจดัการธุรกิจ  (Organizational and business management  skills) เช่น การวางแผน
กลยุทธ์ การจดัการโครงการ และความเป็นผู้นาํ เป็นตน้โดยทกัษะที�จาํเป็นสําหรับนักบญัชีจะ
พฒันาไปตามยุคสมยัขึ�นอยู่ก ับระบบเศรษฐกิจรูปแบบการทาํธุรกิจ  และความซับซ้อนในการ
ประกอบธุรกิจ  นกับญัชีจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื�อใหส้ามารถอยู่รอดและสร้างความโดดเด่นใหวิ้ชาชีพ
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้  เปรียบเทียบกับสภา
วชิาชีพ มีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานในการปฏิบตัิและปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  มาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี  พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 
พ.ศ. 2554 งานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547) เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551)  วิสุทธิo  จิราธิยุต
(2552)  ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554) 

ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ องค์ประกอบย่อย
ไดแ้ก่  การทาํงานเป็นทีม  ความสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื�นได ้ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น
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และใหค้วามร่วมมือกบัผูอ้ื�น ความเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดีมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกล มีสัมมาคารวะ  มี
กิริยาท่าทางสุภาพ  มีวาจาสุภาพ  รู้จกักาลเทศะ  มีความเชื�อมั�นในตนเอง  กล้าแสดงออกในสิ�งที�
ถูกตอ้งมีความรับผิดชอบต่อเอง ผูอ้ื�น ต่อสังคมและต่อวิชาชีพ เป็นผูมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี 
โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี
(International Education Standard for Professional Accountant: IES)  IES  ฉบบัที� 3ทกัษะทาง
วชิาชีพ  (Professional Skills)  ทกัษะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Skills) เช่น การเรียนรู้ด้วยตวัเอง
การมีความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการสื�อสาร (Interpersonal and Communication  skills) เช่น การ
ทาํงานเป็นทีม การทาํงานกบับุคคลที�มีความสามารถหลากหลายและมาจากหลากหลายวฒันธรรม
และการเจรจาเพื�อหาขอ้ตกลงร่วมกันได้  เปรียบเทียบกับพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547
จรรยาบรรณผู ้ประกอบวิชาชีพบญัชี  นักบญัชีต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้รับ บริการ ความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติั
หน้าที�ให้  ความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั�วไป  มาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบญัชี  พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  และ
งานวจิยัของศิริวรรณ   สิริพุทไธวรรณ  (2547)  มงักร  หริรักษ์ (2550)  เพ็ญธิดา  พงษ์ธานี(2551) 
สุภาพ ณ นคร  จินตนา  วิสุทธิo   จิราธิยุต  (2552)  ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554) 

ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบ
ย่อยไดแ้ก่  มีทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ความเสี�ยง และการรายงาน  มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผล  แปลความหมาย  และสามารถนาํเสนอขอ้มูลได้
อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื�อสารได้ดีทั�งภาษาไทย  ภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื�น  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี (International Education Standard for Professional  Accountant: IES)  IES ฉบบั
ที� 3  ทกัษะทางวิชาชีพ  (Professional Skills)  ทกัษะด้านความรู้ (Intellectual skills) ทกัษะด้านเทคนิค
เฉพาะทาง  เพื�อใชใ้นการปฏิบติังาน (Technical and FunctionalSkills)  ทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์
ความเสี� ยง และการรายงาน เปรียบเทียบกับสภาวิชาชีพหน้าที�ในการจดัทาํบญัชีการจดัทาํรายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.  2553  มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  และงานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547)  ศรีวิการ์  เมฆธวชัชยักุล
มงักร  หริรักษ ์(2550)  เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551)  วสุิทธิo  จริาธิยุต (2552)  ดวงนภา  มกรานุรักษ์ (2554) 
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บทที�  4 

ผลการวจิัย 

 

จากการที�ผูวิ้จยัไดศึ้กษาทบทวน  คน้ควา้  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  จากเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งทั"งจากเอกสารทางวชิาการ  บทความ  วารสาร  หนงัสือตาํรา  วทิยานิพนธ์  รายงานการ
วิจยั  และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกับคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ที�เพิ�ม
มูลค่าของนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES)  กบั
หลกัเกณฑ์ ข้อกาํหนด ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี  และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  ผู ้วิจยัสรุป
คุณลกัษณะที�พึงประสงคที์�เพิ�มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี  เป็นดา้นต่างๆ  5  ดา้นไดแ้ก่
1)  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2)  ดา้นความรู้  3)  ดา้นทกัษะทางปัญญา  4)
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ  5)  ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข
การติดต่อสื�อสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(IES)  กบัหลกัเกณฑข์อ้กาํหนด ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  
สาขาวชิาการบญัชีพ.ศ. 2553  และมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554   
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ตารางที� 4.1 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด ้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  

 

IES สภาวิชาชีพบญัช ี TQF อาชีวศึกษา 
1. มีความซื�อสัตย ์  
2. มีความเป็นกลาง  
3. มีความสามารถและ
ความระมดัระวงัทาง
วชิาชีพ  
4. เก็บรักษาความลบั  
5. ปฏิบติัตนเยี�ยงผู ้ 
ประกอบวชิาชีพ  
คือปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อหลีกเลี�ยง
การกระทาํใดๆ ที�อาจ
ทาํใหเ้กิดความเสื�อม
เสียแก่วชิาชีพ 

1. มีความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ  
ความเที�ยงธรรม  
ความซื�อสัตยสุ์จริต 
2. ความรู้ความ 
สามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบติังาน 
3. การรักษาความลบั 
4. ความรับผิดชอบ 
ต่อผูรั้บบริการ  
5. ความรับผิดชอบตอ่
ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
หรือบุคคลหรือ 
นิติบุคคลที�ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีปฏิบติั
หนา้ที�ให ้  
6. ความรับผิดชอบตอ่
เพื�อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั�วไป 
 

1. มีความรู้และความ
เขา้ใจในคุณค่าแห่ง
วิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีทศันคติที�ดี 
ต่อวชิาชีพ 
2. มีความซื�อสัตย์
สุจริต มีวินยั  เคารพ 
และสามารถปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของ
สถาบนัและสังคม 
3. สามารถบริหารเวลา
และปรับวถิชีีวติอย่าง
สร้างสรรคใ์นสังคม 
4. มีจิตสํานึก และ
พฤติกรรมที�คาํนึงถึง
ประโยชนส่์วนรวม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 

1. มีมนุษยส์ัมพนัธ์  
2. ความมีวินยั  
3. มีความรับผิดชอบ  
4. มีความซื�อสัตย์
สุจริต  
5. มีความเชื�อมั�นใน
ตนเอง  
6. รู้จกัประหยดั  
7. มีความสนใจใฝ่รู้  
8. ละเวน้สิ�งเสพติด
และการพนนั  
9. มีความรักสามคัคี  
10. มีความกตญั`ู
กตเวที  
11. มีความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์ 
12. รู้จกัพึ�งตนเอง   
13. มีความอดกลั"น  
และมีจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

 

 

จากตารางที� 4.1  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พบว่าคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ของ
สถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื� อง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553 กล่าวไวด้งันี"นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อ
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ตนเอง  วชิาชีพและสังคม  เป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ
มีทศันคติที�ดีต่อวชิาชีพมีความซื�อสัตยสุ์จริต มีวนิยั  เคารพและสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
สถาบนัและสังคม  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีจิตสํานึกและ
พฤติกรรมที�คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมาก กว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม คุณลกัษณะ
นกัศึกษาที�พึงประสงค์ของอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กล่าวไว้
ดงันี"  นกัศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลกัษณะนิสัยที�ดี  คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมประกอบดว้ย  13  ดา้นดงันี"   1) มีมนุษย์สัมพนัธ์คือการพูดจาสุภาพ การแสดง
กิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื�น การช่วยเหลือผูอ้ื�น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น การให้ความร่วมมือ
กบัผูอ้ื�น  2) ความมีวินยั คือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ตกลงต่างๆ ของสถานศึกษา  3)
ความรับผิดชอบ คือการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน  ปฏิบติังานตามขั"นตอนที�
วางไว ้ปฏิบัติงานด้วยความต ั" งใจ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปฏิบตัิงานที�ได้รับ
มอบหมายเสร็จตามกาํหนด ยอมรับผลการกระทาํของตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั
ต่อตนเองต่อผูอ้ื�นและต่อส่วนรวม  4) ความซื�อสัตยสุ์จริต คือการพูดความจริง  5) ความเชื�อมั�นใน
ตนเอง คือกลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล กลา้ทกัทว้งในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง กลา้ยอมรับความจริง
กล้าแสดงออกในสิ� งที�ถูกต้อง  6) การประหยดั เช่นการใช้วสัดุถูกต้องและเหมาะสมกบังาน  7)
ความสนใจใฝ่รู้ เป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย แสวงหาประสบการณ์และ
คน้หาความรู้ใหม่ๆ  8) การละเวน้สิ�งเสพติดและการพนนั เป็นความสํานึกในการไม่สูบบุหรี� ไม่ดื�ม
สุราและของมึนเมาไม่เสพสิ�งเสพติดอื�นๆ ไม่เล่นการพนนั  9) ความรักสามัคคี คือการไม่ทะเลาะ
ววิาท ไม่สร้างความเดือดร้อนกบัสังคมโดยรวม การร่วมมือในการทาํงาน  10) ความกตญั`ูกตเวที
เป็นการสร้างความตระหนกัในพระคุณครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณมีสัมมาคารวะอย่างสมํ�าเสมอทั"ง
ต่อหนา้และลบัหลงั  11) ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์คิดสิ�งใหม่ๆ ที�เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา  12) การพึ�งตนเอง นกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้
ดว้ยตนเอง  สามารถทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง และหารายไดพิ้เศษไดด้้วยตนเองเมื�อ
จาํเป็น  13) ความอดกลั"น คือมีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ในสถานการณ์ต่างๆ  (สํานกั
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,  2551) 

คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  IES  ฉบบัที� 4  ไดก้ล่าวถึง
จรรยาบรรณที�นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งมี ไดแ้ก่  มีความซื�อสัตย ์มีความเป็นกลาง มีความ สามารถและ
ความระมดัระวงัทางวชิาชีพเก็บรักษาความลบั และปฏิบติัตนเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  สอดคลอ้งกบั
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สภาวชิาชีพบญัชี  เกี�ยวกบัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�ตอ้งมี  ไดแ้ก่  ความโปร่งใส
ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรม  ความซื�อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานการรักษาความลบั  ความรับผิดชอบต่อผู ้รับบริการ  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู ้เป็น
หุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าที�ให้  ความรับผิดชอบต่อ
เพื�อนร่วมวชิาชีพ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551) ศึกษาเรื�องคุณลกัษณะของ
บณัฑิตสาขาการบญัชีที�องค์กรและผูรั้บผิดชอบงานดา้นบญัชีพบวา่โดยรวมองค์กรและผูร้บัผิดชอบ
งานบญัชีตอ้งการบณัฑิตสาขาการบญัชีที�มีคุณลกัษณะดา้นคุณค่าจรรยาบรรณ มากที�สุด  สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของนฤมล โอสถานุเคราะห์ (2550) ศึกษาเรื� องแนวทางพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั พบว่า
คุณธรรมจริยธรรมที�ควรปลูกฝัง 3 ดา้นไดแ้ก่  1) คุณธรรมจริยธรรมประจาํตวัหรือคุณธรรม
จริยธรรมในการดาํรงชีวติ  2) คุณธรรมจริยธรรมเพื�อความสําเร็จของการทาํงานและการประกอบ
อาชีพ  3) คุณธรรมจริยธรรมที�มีต่อสังคมส่วนรวม  คุณธรรม  จริยธรรมหลกัที�ควรปลูกฝังคือความ
ซื�อสัตย ์ ความมีวนิยั  ความรับผิดชอบ  ความมุ่งมั�น  อดทนพากเพียร  ความมีสติ  รอบคอบ  ความมี
ศรัทธาและความจริงใจ  การมีทักษะชีวิต  ความเสียสละ  การมีจิตของความเป็นผู้ให้  การมีจิต
ประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ  รู้รักสามคัคี  การมีจรรยาบรรณวชิาชีพ  เขา้ใจผู ้อื�น  การใช้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547) ศึกษา
เรื�องคุณลกัษณะของบณัฑิตที�มีผลต่อการจา้งงานของบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณ  พบว่าคณุลกัษณะ
ของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระด ับมาก สอดคล้องกับนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาคือการผลิตและพฒันากําลงัคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมระดบัประเทศ  และภูมิภาคอาเซียน  โดยมียุทธศาสตร์ในการ
เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียน  มีกลยุทธ์หลกัในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของวสุิทธิd   จิราธิยุต (2552)  ให้ทศันะลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของนกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาสายอาชีพที�สถานประกอบการตอ้งการคือ  มทีศันคติที�ดี
เช่น  ความซื�อสัตย ์ ความรับผิดชอบ  แรงจงูใจที�จะทาํงานและทาํให้สําเร็จ  คิดเชิงบวก  ความเป็น
ประชาธิปไตย  ไม่เป็นพลงัเงียบ  มีคุณธรรมและมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  

ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่วา่จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบนัสิ�งที�ตลาดแรงงานหรือผูป้ระกอบการ
ตอ้งการคือนกัศึกษาที�เป็น “คนดีและคนเก่ง”  มากกวา่  “คนเก่งแต่ไม่ดี”  บา้นเมืองใดสังคมใดมีคน
ดีคนเก่งบา้นเมืองนั"นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง นกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มีลกัษณะที�
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พึงประสงค์เหมือนกบันกัศึกษาสาขาอื�นทั�วไปแต่มีลกัษณะที�พิเศษแตกต่างไปจากสาขาอื�นๆ คือ
ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อกิจการที�ตนเองจดัทาํบญัชีหรือทาํการสอบบญัชี  หากกระทาํผิดต่อสิ�งที�
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีก็จะได้รับโทษตามบทกําหนดโทษ ดงันั"นหากนกัศึกษาขาดคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนร่วม เช่นกรณีการ
ลม้ละลายของบริษทัเอนรอนในปี  2544  เนื�องจากมีการใช้วธีิการบนัทึกบญัชีและการรายงานที�ไม่
เหมาะสม เป็นตน้ ดงันั"นจึงถือเป็นหนา้ที�ของทุกฝ่ายที�จะตอ้งร่วมมือกนัสร้างจิตสํานึกให้นกัศึกษา
ตระหนกัถึงการเป็น ผูมี้คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ  ต่อวชิาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
กาํหนดแผนกลยทุธ์ มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมที�เป็นการพฒันาส่งเสริม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษาอย่างชดัเจนมีการกาํหนดคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ พร้อมนําสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั มีการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจา้งที�มีต่อนกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาอย่างสมํ�าเสมอ  ครู-อาจารย์
ตอ้งทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที�ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ตลอดเวลา ดงัคาํกล่าว
ที�วา่ “แบบอย่างที�ดีมีค่ากว่าคาํสอน” มีความมุ่งมั�นและทุ่มเทที�จะใช้กระบวนการการจดัการเรียน
การสอนมีการบูรณาการแผนการสอน โดยการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในรายวชิาสอน  ตลอดจนการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียนสร้างเสริมนกัศึกษาทุกคนให้มีคุณลกัษณะ
บณัฑิตที�พึงประสงคม์ากที�สุดและที�สําคญันกัศึกษาตอ้งเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื�อสัตย์
มีวนิยั  มีความรับผิดชอบ  มีความมุ่งมั�น  อดทน  พากเพียร  มีสติ  รอบคอบ  มีความศรัทธาและมี
ความจริงใจ  การมีทกัษะชีวติ  ความเสียสละ  การมีจิตของความเป็นผู ้ให้  การมีจิตประชาธิปไตย
และจิตสาธารณะ  รู้รักสามคัคี  การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ รู้จกัแยกผิดชอบชั�วดี ไม่หลงไปกับ
กระแสวตัถุนิยม อบายมุข และตวัอย่างต่าง ๆ ที�ไม่ดีในสังคม มีจิตใจที�เขม้แข็งในการที�จะประพฤติ
ตนเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ  จากความคิดเห็นของผูวิ้จยัมีความเห็นสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของเพ็ญธิดา   พงษ์ธานี (2551) นฤมล  โอสถานุเคราะห์  (2550) ศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ
(2547)วสุิทธิd  จิราธิยุต (2552) พบวา่ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญัมากเป็นอนัดบัแรกคือดา้นความมี
คุณธรรม จริยธรรมซึ� งผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจนกัศึกษาดา้นนี"ระดบัมาก 

2. ดา้นความรู้   
เปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์  ด้านความรู้  ระหว่างมาตรฐาน

การศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) กบัหลกัเกณฑข์อ้กาํหนด  ประกาศ
ของสภาวิชาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553  และ
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
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ตารางที� 4.2 เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์ ดา้นความรู้ 
 

IES สภาวิชาชีพบญัชี TQF อาชีวศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษาทาง
วชิาชีพบญัชี ประกอบ 
ดว้ยความรู้  3 ดา้น   
1. ความรู้ดา้นการบญัชี 
การเงิน และความรู้อื�น
ที�เกี�ยวขอ้งประกอบ 
ดว้ยวชิาการบญัชี
บริหารและการ
ควบคุมทางการบริหาร  
ภาษอีากร กฎหมาย 
ธุรกิจ กฎหมายพาณิชย ์  
การตรวจสอบบญัชี 
2. ความรู้เกี�ยวกบั
ธุรกิจและองคก์ร  
ประกอบ ดว้ยวชิา  
เศรษฐศาสตร์ 
สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ ตลาดทางการ 
เงิน วิธีการเชิงปริมาณ  
พฤติกรรมองคก์ร   
การจดัการและการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  
การตลาดและธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
   

ความรู้ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบญัชี 
ฉบบัที� 5/2553  เรื�อง 
หลักสูตรปริญญาตรี
ทางการบญัชี 
 

1. มีความรู้และความ
เขา้ใจในแนวคิดทฤษฎี 
หลกัการและวธีิการ
ทางการบญัชี 
2. มีความรู้และความ
เข้า ใจในองค์ความรู้
ทางดา้นอื�นที�สัมพนัธ์
กบัองคค์วามรู้ดา้น 
การบญัชีโดยสามารถ
บูรณาการและนาํมา 
ประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสม 
3. มีความรู้เกี�ยวกบั
เทคนิคการปฏิบติังาน
ดา้นการบญัชีและอื�นๆ 
โดยใช้วธีิการเรียนรู้
จากประสบการณ์ 
4. สามารถติดตามการ
เปลี�ยนแปลงทาง
วิชาการ การวจิยัและ 
วิชาชีพทั"งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัอย่าง
ต่อเนื�อง 

1.ดา้นสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทั�วไป  
ไดแ้ก่ความรู้และ
ทกัษะการสื�อสาร   
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
พฒันาการเรียนรู้และ  
ร่วมกบัผูอื้�น  
การใช้กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์   
การประยกุต์ใช้ตวัเลข 
การจดัการและการ
พฒันางาน 
2. ดา้นสมรรถนะ
วชิาชีพ  ไดแ้ก่  
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใชค้วามรู้และ
ทกัษะในสาขาวชิาชีพ
สู่การปฏิบติัจริงรวม 
ทั"งประยุกต์สู่อาชีพ 
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ตารางที� 4.2  (ต่อ) 
 

IES สภาวชิาชีพบญัชี TQF อาชีวศึกษา 

3. ความรู้ความชาํนาญ
ในดา้นสารสนเทศ  
ประกอบดว้ยวชิา 
ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความรู้เกี�ยวกบัการ
ควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นตน้  

   

 

จากตารางที�   4.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์    
ดา้นความรู้  พบวา่คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื� องมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553  กล่าวไวด้งันี"   
นกัศึกษาตอ้งมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี  ทกัษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  คอื
เป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจในแนวคิดทฤษฎี หลกัการและวิธีการทางการบญัชี  มีความรู้และ
ความเขา้ใจในองค์ความรู้ด้านอื�นๆ ที�สัมพนัธ์กับองค์ความรู้ด้านการบญัชีโดยสามารถบูรณาการ
และนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม มีความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและ
ดา้นอื�นๆ โดยใช้วธีิการเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถติดตามการเปลี�ยนแปลงทางวิชาการ การ
วจิยัและวชิาชีพทั"งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไดอ้ย่างต่อเนื�อง คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์
ของอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กล่าวถึงคุณภาพของนกัศึกษา
ตอ้งมีความรู้ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั�วไป ได้แก่ความรู้และทกัษะการสื�อสาร  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน  การทาํงานร่วมกบัผู ้อื�น  การใช้
กระบวนการ  ทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตวัเลข  การจดัการและการพฒันางาน  และ
สมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบติัจริงรวมทั"งประยุกตสู่์อาชีพ คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ ดา้นความรู้  ของสถาบนัอุดม 
ศึกษาและอาชีวศึกษา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบอาชีพ
บญัชี (International Education Standard for Professional Accountant :IES) ฉบบัที� 2  ความรู้ทาง
วชิาชีพบญัชีมีองค์ความรู้  3  ดา้น ดงันี"  
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1. ความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน และดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
1.1 บญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน (Financial Accounting and Reporting) 
1.2 บญัชีบริหารและการควบคุม (Management Accounting and Control) 
1.3 ภาษีอากร (Taxation) 
1.4 ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business and Commercial Law) 
1.5 การตรวจสอบและการรับรอง (Audit and Assurance) 
1.6 การเงินและการจดัการทางการเงิน (Finance and Financial Management 
1.7 จรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Values and Ethics) 

2. ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจและองคก์ร (Organizational and Business Knowledge) 
2.1  เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
2.2  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) 
2.3  การบริหารองค์กร (Corporate Governance) 
2.4  จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
2.5  ตลาดเงิน (Financial Markets) 
2.6  วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
2.7  พฤติกรรมองคก์ร (Organizational Behavior) 
2.8  การจดัการ และการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ (Management and Strategic 

Decision Making) 
     2.9  การตลาด (Marketing) 
     2.10 ธุรกิจระหวา่งประเทศ  (International Business and Globalization) 
3.  ความรู้และความชาํนาญในดา้นสารสนเทศ  (IT  Knowledge  and Competences)  

โดยครอบคลุมเนื"อหาสาระสําคญั ดงัต่อไปนี"   
     3.1  ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (General Knowledge of IT) 
     3.2  ความรู้เกี�ยวกบัการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Control Knowledge) 
     3.3  ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Control Competences) 
     3.4  ความสามารถของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (IT user competences)  
     3.5  ความสามารถและบทบาทของผูบ้ริหาร  (Manager) ผูป้ระเมิน (Evaluator) และ

ผูอ้อกแบบ (Designer) ระบบสารสนเทศ 
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ตารางที� 4.3  เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี   
และหลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชีและหลกัสูตรปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ  (ต่อเนื�อง) 

 

 สภาวิชาชีพ สถาบนัอดุมศึกษา อาชีวศึกษา 
โครงสร้างหลกัสูตร 126   หน่วยกิต 120    หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 

73  หน่วยกิต 
หมวดวชิาศึกษาทั�วไป 30    หน่วยกิต 30    หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 90    หน่วยกิต 84    หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่  52  หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือกเสรี   6    หน่วยกิต 6    หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 

จากตารางที� 4.3 สําหรับโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ของ
สถาบนัอุดมศึกษา มีโครงสร้างหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ�งประกอบดว้ย หมวดวิชาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอด
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  120 หน่วยกิต แต่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของสภา
วชิาชีพบญัชี  ที�กาํหนดไวเ้พื�อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารับรองวฒิุปริญญาตรีทางการบญัชี
ใหก้บัสถาบนัการศึกษาที�เปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี หลกัสูตรนี"สถานศึกษาต่างๆ 
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรของสถาบนัได้ โดยสถาบัน
สามารถกาํหนดเนื"อหาวชิาและชื�อรายวชิาเพื�อแสดงอตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั แต่สําหรับโครง 
สร้างหลกัสูตรสาขาวชิาการบญัชี ของอาชีวศึกษายงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการจดัทาํกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวชิาชีพ สาขาวชิาการบญัชี  ซึ� งผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบติัการ (ต่อเนื�อง) สาขาวิชาการบญัชี ของอาชีวศึกษาต้องมีโครงสร้างหลกัสูตรที�มี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบอาชีพบญัชี (International 
Education Standard for Professional Accountant: IES) หลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของสภา
วชิาชีพบญัชี และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ 
(ต่อเนื�อง) พ.ศ.2552 เพื�อนักศึกษาจะไดเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพและความรู้อื�นที�
เกี�ยวขอ้ง  ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจและองคก์ร  ความรู้และความชาํนาญในด้านสารสนเทศและทกัษะ
ดา้นต่างๆ เป็นที�ยอมรับในการประกอบวชิาชีพบญัชีและเป็นมาตรฐานสากล  
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา   
การเปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พงึประสงค์ดา้นทกัษะทางปัญญา ระหวา่ง 

มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี (IES)  กับ  หลักเกณฑ์
ขอ้กาํหนด ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี 
พ.ศ. 2553  และมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

 
ตารางที� 4.4  เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงคด์า้นทกัษะทางปัญญา  
 

IES สภาวิชาชีพบญัช ี TQF อาชีวศึกษา 
1. ทกัษะดา้นความรู้ 
เช่น ความรู้ ความ
เขา้ใจ การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื�อใชใ้นการ
แก้ปัญหาการตดัสินใจ 
และการใช้
วจิารณญาณที�เกี�ยวกบั
การปฏิบติังานบญัชี  
2. ทกัษะเฉพาะส่วน
บุคคล เช่น การเรียนรู้
ดว้ยตวัเองการมีความ 
คิดริเริ�มสร้างสรรค์ 
และความสามารถใน
การปรับตวัต่อการ
เปลี�ยนแปลง เป็นตน้ 
3. ทกัษะดา้นองคก์ร
และการจดัการธุรกิจ  
การวางแผนกลยทุธ์ 
การจดัการโครงการ 
และความเป็นผูน้าํ 
เป็นตน้  (IES 4) 

มีความรู้ความสามารถ
มีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน 

1. สามารถสืบคน้
ขอ้มลู ประมวลขอ้มูล 
และแนวคิดต่างๆ เพื�อ
นาํมาใชว้เิคราะห์ 
ปัญหาที�มีความ
ซบัซ้อนไดด้ว้ยตนเอง 
2. สามารถประยกุต์
และบูรณาการความรู้
ทางการบญัชีและดา้น
อื�นที�สัมพนัธ์กนั 
ใชท้กัษะทางวชิาชีพ
และดุลยพินิจในการ
แกไ้ขปัญหารวมทั"ง
เสนอแนะแนวทาง
ใหม่ในสถานการณ์
ต่างๆ  
3. สามารถติดตาม 
ประเมนิผลและ
รายงานผลไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 

มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใชค้วามรู้และ
ทกัษะในสาขาวชิาชีพ
สู่การปฏิบติัจริง
รวมทั"งประยุกตสู่์
อาชีพ 
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จากตารางที� 4.4  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้น
ทกัษะทางปัญญา พบว่า คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553
กล่าวไวด้งันี"นกัศึกษาตอ้งมีความสามารถคิดวเิคราะห์สังเคราะห์บูรณาการความรู้และประสบการณ์
ทางวชิาชีพบญัชีอย่างเป็นระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลประมวลขอ้มูลและแนวคิดต่างๆ เพื�อนาํมาใช้
ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาที�มีความซับซ้อนไดด้ว้ยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้ทางการบญัชีและดา้นอื�นที�สัมพนัธ์กนัใชท้กัษะทางวชิาชีพและดุลยพินิจในการแกไ้ขปัญหา
รวมทั"งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคาํนึงผลกระทบที�อาจ
เกิดขึ"นจากการตดัสินใจ  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอ้ย่างถูกต้องครบถว้น
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553, 
2553: 2-3)   คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของนกัศึกษาอาชีวศึกษา ดา้นทกัษะทางปัญญา ตาม
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  กล่าวไวใ้นคุณภาพของนักศึกษา ดา้นสมรรถนะ
วชิาชีพ  ไดแ้ก่  ความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบติัจริง
รวมทั"งประยุกต์สู่อาชีพ คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา และ
นกัศึกษาอาชีวศึกษาสอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชี  IES  ฉบบัที� 4  ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นความรู้ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจ  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื�อ
ใช้ในการแก้ปัญหา  การตดัสินใจและการใช้วจิารณญาณที�เกี�ยว กบัการปฏิบติังานบญัชี  ทกัษะ
เฉพาะส่วนบุคคล เช่น การเรียนรู้ดว้ยตวัเองการมีความ คิดริเริ�มสร้างสรรค์ และความสามารถใน
การปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลง  ทกัษะดา้นองคก์รและการจดัการธุรกิจ  เช่น การวางแผนกลยุทธ์
การจดัการโครงการและความเป็นผูน้าํ  เป็นตน้ โดยทกัษะที�จาํเป็นสําหรับนกับญัชีจะมีการพฒันา
เปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยัขึ"นอยูก่บัระบบเศรษฐกิจรูปแบบการทาํธุรกิจและความซบัซ้อนในการ
ประกอบธุรกิจนักบญัชี จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื�อ ใหส้ามารถอยูร่อดและสร้างความโดดเด่นให้วชิาชีพ
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได ้ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของจนัทร์เพ็ญ  ศรีสุระ (2550)  ศึกษาเรื� องคุณลกัษณะของนกับัญชีบริหารที�บริษทัขนาดใหญ่
ตอ้งการศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกว ์ ฉะเชิงเทรา  พบวา่บริษทัขนาดใหญ่ตอ้งการนกับญัชี
บริหารที�มีความรู้ความสามารถครอบคลุมทกัษะทั"ง 3 ดา้นคือดา้นเทคนิคทกัษะด้านมนุษย์  ทกัษะ
ดา้นความคิด  โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะดา้นเทคนิคและทกัษะดา้นความคิด  สอดคลอ้งกับทศันะ
ของนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่าผู ้สําเ ร็จอาชีวศึกษาต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการใน
สาขาวชิาที�เรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานจริงได ้ มีทกัษะความเป็นผูน้าํ  
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ผูต้ามและทํางานร่วมกับผู้อื�นได ้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื�อให้ทันกับโลกที�มีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วซึ�งเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ตอ้งการ  สอดคลอ้งกบัทศันะของธีรวุฒิ  บุญยโสภณ  กล่าววา่คุณลกัษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาเนน้
การผลิตผูเ้รียนที�มีคุณภาพในระดบัที�สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได ้หรือเป็นเจา้ของธุรกิจ
ขนาดยอ่ม  (SMEs)  มากกวา่ใหไ้ปเป็นลูกจา้งตลอดชีวิต  สอดคลอ้งกบัทศันะของวิสุทธิd   จิราธิยุต
กล่าววา่ลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาสําเร็จการศึกษาสายอาชีพที�สถานประกอบการตอ้งการ
คือ  ความสามารถในการทาํงาน  เช่น  ความรู้เกี�ยวกบังาน  ไม่วา่จะเป็นนิสัยอุตสาหกรรม  ความมี
วินัย ปฏิบติังานเชิงรุกมุ่งเน้นคุณภาพของงาน  มีความยืดหยุ่นและรู้จกัประยุกต์ความสามารถ
ทางการบริหาร  เช่น  การบริหารโครงการ  การบริหารทรัพยากรและการบริหารความเป็นตวัของ
ตวัเอง  ซึ� งสรุปไดว้า่จากแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของโลกแรงงานทาํใหก้ารจดัการการอาชีวศึกษา
ตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลก 

ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าคุณลกัษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้นทกัษะทางปัญญา  มี
ความสําคญั  เพราะทกัษะทางปัญญาเป็นทกัษะที�ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความสามารถที�ไดศึ้กษามาตาม
หลกัทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานจริง  สามารถคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาที�เกิดขึ"นไดเ้มื�อ
ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที�ตนเองไม่คาดคิดมาก่อน  ถา้นักศึกษาไม่มีทกัษะทางปัญญาก็
เปรียบเหมือน “มีความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด”  สอดคล้อง กับงานวจิยัของจนัทร์เพ็ญ  ศรีสุระ
(2550)  ศึกษาเรื� องคุณลกัษณะของนกับญัชีบริหารที�บริษทัขนาดใหญ่ต้องการ  ศึกษากรณีนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกว์  ฉะเชิงเทรา  พบว่าบริษัทขนาดใหญ่ต้องการนักบญัชีบริหารที�มีความรู้
ความสามารถครอบคลุมทกัษะทั" ง 3 ดา้นคือด้านเทคนิคทกัษะด้านมนุษย์  ทกัษะด้านความคิด 
สอดคลอ้งกบัทศันะของนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ์ ที�ว่าผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษาต้องมีความเป็นเลิศ
ทางวชิาการในสาขาวชิาที�เรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานจริงได้ มีทกัษะ
ความเป็นผูน้าํ  ผูต้ามและทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื�อให้ทนักบั
โลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึ�งเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานตอ้งการ 

4. ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ   
การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มี

บุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ ระหว่างมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  สําหรับผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี (IES)  กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี   มาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553     และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554   
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ตารางที�   4.5  เปรียบเทียบคุณลักษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด ้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ มี
บุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ  

 

IES สภาวิชาชีพบญัช ี TQF อาชีวศึกษา 
1. มีทกัษะความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และการสื�อสาร เช่น 
การทาํงานเป็นทีม การ
ทาํงานกบับุคคลที�มี
ความสามารถ 
หลากหลายและมาจาก
หลากหลายวฒันธรรม 
และการเจรจาเพื�อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั  
(IES 4) 

1. ความรับผิดชอบ 
ต่อผูรั้บ บริการ  
2. ความรับผิดชอบตอ่
ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
หรือบุคคลหรือนิติ
บุคคลที�ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีปฏิบติั
หนา้ที�ให ้  
3. ความรับผิดชอบตอ่
เพื�อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั�วไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สามารถปฏิบติัและ
รับผิดชอบงานที�ไดรั้บ
มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ด ี
สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ้ื�นและปรับตวัให้
เขา้กบัสถานการณ์และ
วฒันธรรมองคก์รได ้

3. มีความคิดริเริ�ม 
สร้างสรรค ์สามารถ
ใหค้วามช่วยเหลือและ
อาํนวยความสะดวก
ใน การแก้ไขปัญหา  
ในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั"งในบทบาทของผูน้าํ
หรือ ในบทบาทของ
ผูร่้วมงาน 
4. มีความรับผิดชอบ
การพฒันาความรู้  ทาง
วิชาชีพบญัชีของ
ตนเอง 

1. ดา้นคุณลกัษณะที�
พึงประสงค์ไดแ้ก่
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณวชิาชีพ  
พฤติกรรมลกัษณะ
นิสัยและทกัษะทาง
ปัญญา 
 
 

 
จากตารางที� 4.5   ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ ดา้น

ความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบ   พบว่า  คุณลักษณะนกัศึกษาที�พึง
ประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�องมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

DPU



60 

ปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553  กล่าวไวด้งันี"นกัศึกษาตอ้งมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกลความคิด
สร้างสรรค ์ พฒันาตนเองทั"งดา้นความรู้  ทกัษะวิชาชีพอยา่งต่อเนื�องและทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นได้
ทุกระดบัอยา่งเหมาะสม  สามารถปฏิบตัิและรับผิดชอบงานที�ไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นและปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรม
ขององคก์รไดเ้ป็นอย่างดี  มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั"งในบทบาทของผู ้นําหรือในบทบาทของ
ผูร่้วมงาน  มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีของตนเองอย่าง
ต่อเนื�อง คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของอาชีวศึกษา กล่าวไวว้่า นักศึกษาต้องมีมนุษย์
สัมพนัธ์คือการพูดจาสุภาพ การแสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ื�น การช่วยเหลือ ผูอื้�น การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอื้�น การให้ความร่วมมือกับผูอ้ื�น ความรับผิดชอบ คือการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและการปฏิบติังาน ปฏิบติังานตามขั"นตอนที�วางไว ้ปฏิบติังานดว้ยความตั"งใจ ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ ปฏิบติังานที�ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด ยอมรับผลการกระทาํของ
ตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเองต่อผูอื้�นและต่อส่วนรวม (สํานกัมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวชิาชีพ, 2551) คุณลกัษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาและ
สถาบนัการอาชีวศึกษา สอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบ
วชิาชีพบญัชี  IES  ฉบบัที� 4 ไดก้ล่าวถึงทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการ เช่น การทาํงาน
เป็นทีม การทาํงานกบับุคคลที�มีความสามารถหลากหลายและมาจากหลากหลายวฒันธรรมและการ
เจรจาเพื�อหาข้อตกลงร่วมกัน สอดคล้องกบัสภาวชิาชีพนกับัญชีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผู้รับ 
บริการ   ต่อผูถ้ือหุน้ ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�
ให ้ต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพและจรรยาบรรณทั�วไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  
(2547)  ศึกษาเรื� องคุณลกัษณะของบณัฑิตที�มีผลต่อการจ้างงานของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ
พบวา่ดา้นความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  ดา้นความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูใ้ช้บณัฑติมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของมหาวทิยาลยัทกัษิณในระดบัมาก
เรียงตามลาํดบั  สําหรับองค์ประกอบย่อยที�นายจา้งมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลัย
ทกัษิณนอ้ยที�สุด ไดแ้ก่  ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมสอดคลอ้งกับงานวจิยัมงักร  หริรักษ ์
(2550) ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้สําเร็จอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ความตอ้งการของสถานประกอบการทั"งในปัจจุบนัและอนาคต พบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านความรับผิดชอบ ดา้นความมีวินยัในตนเอง ดา้นความผูกพนัหรือความมีนํ" าใจ  
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพ  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์กาํหนดไว ้ 3 เรื�อง  ไดแ้ก่
ใหค้วามร่วมมือและเต็มใจทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างดี  ยอมรับฟังคาํแนะนาํ  ตกัเตือนของ
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ผูอ้ื�นได้เมื�อทาํงานบกพร่องและผิดพลาดรู้จกัปรับตวัเขา้กับสถานการณ์และบุคคลอื�นได้อย่าง
เหมาะสม   

ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นเกี�ยวกับคุณลกัษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด้านความมีมนุษย
สัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความรับผิดชอบการสร้างมนุษยสั์มพนัธ์  สร้างเพื�อน สร้างงาน มี
ความสําคญัมาก เพราะเราทาํงานกบัคนเราจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัคน ทาํอย่างไรเราจึงจะ
พูดจากบัเขาแลว้สื�อความหมายกนัไดเ้ขา้ใจซึ�งก็ตอ้งอาศยัการฝึก  การสื�อสารถือสิ�งสําคญัที�สุดใน
องค์การเป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและความคิด การเขา้ใจทาํใหพ้ฤติกรรมของกลุ่มรวมกัน
เขา้ไปเป็นหนึ�งเดียวและยงัเป็นพื"นฐานสําหรับการร่วมมือกนัของกลุ่ม ถา้ไม่มีการสื�อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพธุรกิจก็ไม่อาจดาํเนินไปได ้ และอีกสิ�งที�สําคญัในการทาํงานจะใหป้ระสบความสําเร็จ
ไดน้ั"นบุคคลนั"นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย  ตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง  เพราะงานบางงานไม่สามารถจะทาํสําเร็จไดเ้พียงคนเดียวตอ้งมีการทาํงานเป็นทีม  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547) เรื�องคุณลกัษณะของบณัฑิตที�มีผลต่อการ
จา้งงานของบณัฑติมหาวทิยาลยัทกัษิณดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพนัธ์สามารถทาํงาน
เป็นทีม ทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้  สอดคล้องกบังานวิจยัจนัทร์เพ็ญ  ศรีสุระ  (2550)  ศึกษาเรื� อง
คุณลกัษณะของนกับญัชีบริหารที�บริษทัขนาดใหญต่อ้งการ  ศึกษากรณี  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกว์
ฉะเชิงเทรา  ทกัษะดา้นมนุษย ์พบว่า บริษทัขนาดใหญ่ตอ้งการนกับญัชีบริหารที�มีทกัษะความเป็น
ผูน้ ํา  สอดคลอ้งกับงานวจิยัของธีรวฒัน์  อิ�มประคองศิลป์  (2550)  ศึกษาเรื� องคุณลกัษณะที�พึง
ประสงค์ของนกัศึกษาฝึกงานตามทศันะผูบ้ริหารระดบักลางของสถานประกอบการดา้นโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร  คุณลกัษณะด้านมนุษยสัมพนัธ์และคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคญัมากที�สุด
สอดคลอ้งงานวจิยัมงักร หริรักษ ์(2550) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูสํ้าเร็จอาชีวศึกษา
ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมตามความตอ้งการของสถานประกอบการทั"งในปัจจุบนัและอนาคต
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์กาํหนดไว ้ 3 เรื�อง  ไดแ้ก่ใหค้วามร่วมมือและเต็มใจทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได้เป็น
อย่างดี  ยอมรับฟังคาํแนะนาํ  ตกัเตือนของผูอ้ื�นไดเ้มื�อทาํงานบกพร่องและผิดพลาดรู้จกัปรับตวัเข้า
กบัสถานการณ์และบุคคลอื�นไดอ้ย่างเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัทศันะของนายจุรินทร์  ลกัษณวิศิษฏ์
(อา้งถึงใน ดวงนภา  มกรานุรักษ์, 2554: 65) วา่ผูส้ําเร็จการอาชีวศึกษา  ตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้าํผู้
ตามและทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

5. ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหวา่งมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ  สําหรับผู ้
ประกอบ (IES) วชิาชีพบญัชี  กบัหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนด ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี มาตรฐาน
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คุณวฒิุ ระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553  และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554   
 

ตารางที� 4.6  เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้นการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข  การ    สื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

IES สภาวชิาชีพบญัชี สถาบนัอดุมศึกษา อาชีวศึกษา 
ทกัษะดา้นเทคนิค
เฉพาะทางเพื�อใชใ้น
การปฏิบติังาน เช่น 
ทกัษะการคาํนวณ การ
วเิคราะห์ความเสี�ยง 
และการรายงาน  
(IES 4) 
 

มีการจดัทาํบญัชี  
รายงานทางการเงิน 

1. มีทกัษะการใช้วธีิ
วเิคราะห์เชิงปริมาณ
เพื�อการตดัสินใจอยา่ง
สร้างสรรคใ์นการแปล 
ความหมาย  และเสนอ 
แนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาหรือขอ้
โตแ้ยง้ 
2.สามารถสื�อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั"งการ
พูดการเขียน รู้จกัเลอืก
และใช้รูปแบบการ
นาํเสนอเหมาะสมกบั
ปัญหาและกลุ่มผูฟั้งที�
แตกต่างกนั 
3.สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และเทคนิคการสื�อสาร
ที�เหมาะสมในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลการแปล
ความหมาย  

มีความรู้และทกัษะ
การสื�อสาร การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพฒันาการเรียนรู้
และปฏิบตัิงาน การใช้
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใชต้วัเลข การ
จดัการและการพฒันา
งาน 
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จากตารางที� 4.6  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้น 
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา่คุณลกัษณะนกัศึกษาที�
พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษา ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 
2553  กล่าวไวด้ ังนี" นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที�ท ันสมัย  สามารถสื� อสารแ ละใช้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีทกัษะการใช้วธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื�อการตดัสินใจอย่าง
สร้างสรรค์ในการแปล ความหมาย  และเสนอ แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง  
สามารถสื�อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั"งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกและใช้รูปแบบการ
นาํเสนอที�เหมาะสมกบัปัญหาและกลุ่มผูฟั้งที�แตกต่างกนั  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคนิคการสื�อสารที�เหมาะสมในการเก็บ รวบรวมขอ้มูลการแปลความหมาย และการสื�อสาร
สารสนเทศ คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของอาชีวศึกษาด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวไวใ้นคุณภาพของนกัศึกษาดา้นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถทั�วไปได้แก่มีความรู้และทกัษะการสื� อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาการ
เรียนรู้และปฏิบติังาน การใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตวัเลข การจดัการและ
การพฒันางาน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื�องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2554,  2554 : 2)  คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาและนกัศึกษา
อาชีวศึกษา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี IES  
ฉบบัที� 4  ซึ� งกล่าวถึงทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะทางเพื�อใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น ทกัษะการคาํนวณ 
การวิเคราะห์ความเสี�ยง และการรายงาน สอดคลอ้งกบัสภาวชิาชีพบญัชี  การจดัทาํบญัชี  การจดัทาํ
รายงานทางการเงิน  สอดคล้องงานวิจยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547) ศึกษาเรื� อง  
คุณลักษณะของบัณฑิตที�มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต มหาวิทยาลยัทักษิณ พบว่าการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาอื�น ๆ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา นายจา้ง/
ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจน้อยสอดคล้องกบังานวิจยัของเบญจวรรณ  ชุณหกาญจน์ (2551)  
ศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจของนายจา้งที�มีต่อบณัฑิตคณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า
นกัศึกษามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศนายจา้งประเมินค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด สอดคล้องกับ
นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวไวว้า่วสิัยทศัน์ของ สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาคือการผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน  โดยมียุทธศาสตร์ในการ
เร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะผู ้เรียนโดยมีกลยุทธ์หลกัในการส่งเสริม ให้นาํเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื� อ นวตักรรมมาใช้ในการเรียนการสอนและมีการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู ้
ประกอบการ สอดคลอ้งกบัทศันะของศรีวกิาร์  เมฆธวชัชยักุล ที�กล่าวว่าการอาชีวศึกษาตอ้งผลิต 
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ผูส้ําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพมีคุณลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและของ
สถานประกอบสมรรถนะที�สําคญัไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการสื�อสาร เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาเพื�อนบา้น 
ทกัษะดา้นการคิด ทกัษะชีวติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลอ้งกบัทศันะของวิสุทธิd   จิราธิยตุ  
ที�กล่าววา่ ลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาสายอาชีพที�สถานประกอบการ
ตอ้งการคือดา้นความสามารถหลกั เช่นความ สามารถทางดา้นการตดัสินใจ  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความเป็นทีม  ความพึงพอใจและความสามารถในการเรียนรู้  ความสามารถดา้น IT  
ความสามารถในการพูด  อ่าน  เ ขียน  การนําเสนอ  การต่อรอง  สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของอนันท์  งามสะอาด เรื� องคุณลกัษณะของนกัศึกษาที�จบอาชีวศึกษา ดงันี"   สามารถสื�อสาร
ภาษาองักฤษได้ดี สามารถใช้ IT ในการสื�อสารและค้นควา้ข้อมูล มีความรู้ภาษา ต่างประเทศ
นอกเหนือ จากภาษาองักฤษ อีก 1 ภาษา  ผ่านมาตรฐานภาษาองักฤษ ตามตาํแหน่งงาน    

จากการศึกษาผู ้วิจยัมีความคิดเห็นว่า คุณลกัษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์ ด้านการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นบัวา่มีความสําคญัยิ�งโดยเฉพาะ
การกา้วเขา้สู่การเป็นสมาชิกอาเซียน  สิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงการเป็นอาเซียน  คือความหลากหลายของ
ภาษา  ความหลากหลายของวฒันธรรมสิ�งที�การศึกษาไทยตอ้งมองสําหรับการผลิตนกัศึกษาคือ  ทาํ
อย่างไรนกัศึกษาถึงจะสื�อสารภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศอื�นๆ (เช่นภาษาในประเทศอาเซียน)ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   และการพฒันาทกัษะดา้นภาษานั"นไม่ใช่เฉพาะแต่นกัศึกษาเท่านั"นควรมีการ
พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาดว้ย  เพราะในอนาคตเราอาจมีหลกัสูตรภาษาองักฤษหรือมีนกัศึกษา
เป็นชาวต่างชาติ  สิ� งที�น่าคิดการศึกษาไทยมีการจดัหลกัสูตรการเรียนภาษาองักฤษมาตั"งแต่ชั"น
อนุบาลกวา่จะจบปริญญาตรีก็  10  กวา่ปีหรือบา้งที�จบปริญญาโทก็ยงัสื�อสารภาษาองักฤษไม่ได ้   ก็
คงตอ้งกลบัไปทบทวนที�หลกัสูตรการสอน  ครูผูส้อนซึ� งเป็นบุคลากรสําคญัในการถ่ายทอดความรู้
แก่นกัศึกษาตอ้งมีการปรับวิธีเรียนเปลี�ยนวิธีสอน  ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควธีิ
สอนใหม่ๆ เพื�อสร้างบรรยากาศและจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลาย เช่น  กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรดา้นทกัษะภาษา ฝ่ายผูบ้ริหารตอ้งให้ความสําคญัพร้อมสนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียน
การสอนในการเสริมสร้าง ให้ผูเ้รียนมีทศันคติที�ดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญั
ของภาษาประจาํชาติและภาษาต่างประเทศ เพื�อใช้เป็นเครื�องมือสําคญัในการแสวงหาความรู้ใน
สังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไปสอดคลอ้งกับงานวจิยัของของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547)  
เบญจวรรณ  ชุณหกาญจน์ (2551) วิสุทธิd   จิราธิยุต (2553)  และสอดคล้องกับงานวจิยัของอนนัท ์ 
งามสะอาด  เพญ็ธิดา  พงษธ์านี (2551)  ดวงนภา  มกรานุรักษ์  (2554)   
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จากการศึกษาคุณลกัษณะนักศึกษาที�พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะทางปัญญา  ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�
ดีและมีความรับผิดชอบ  ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวา่งมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) กับหลกัเกณฑ ์
ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี 
พ.ศ. 2553  และมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  สามารถสรุปไดด้งันี"  
 
ตารางที� 4.7  สรุปคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์   
 

คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์
 

IES สภา
วิชาชีพ 

TQF อาชีวศึกษา 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
1.1 มีความซื�อสัตย ์ 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

1.2 มีวนิยัในตนเอง � � � � 

1.3 มีความยุติธรรม � � � � 

1.4 เป็นผูมี้ความตรงต่อเวลา  � � � � 

1.5 มีความอดทน  อดกลั"น � � � � 

1.6 รู้จกัพึ�งพาตนเองและอยู่ร่วมกับผู ้อื�น
อย่างเป็นสุข 

� � � � 

1.7 มีความกตญั`ูกตเวที � � � � 

1.8 ละเวน้อบายมุขและสิ�งเสพติด   � � 

1.9 ประหยดั  รู้จกัดาํรงตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

  � � 

1.10 มีความรักองคก์ร มีความสามคัคีใน 
หมู่คณะ 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

1.11 มีความเป็นไทย สํานึกในคุณค่าแห่งตน 
คุณค่าแห่งความเป็นไทย เขา้ใจวฒันธรรม/
ประเพณีอนัดีงามของไทยและทาํนุบาํรุงสืบ
สานวฒันธรรมไทย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
� 

 
 
 
� 
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ตารางที� 4.7  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์
 

IES สภา
วิชาชีพ 

TQF อาชีวศึกษา 

2. ดา้นความรู้   
2.1 มีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน  และ
ความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

2.2 มีความรู้เกี�ยวกบัองค์กรและการจดัการ
ธุรกิจ   

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2.3 มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2.4 มีความรู้เกี�ยวกบัดา้นโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบญัชี 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการใชปั้ญญาคิด
วเิคราะห์และการแก้ไขปัญหาได ้ 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

3.2 มีความตั"งใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นใน
การแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

3.3 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ � � � � 

3.4 มีทักษะในการนําความรู้ทางวิชาชีพ
บญัชีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

3.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ � � � � 

4. ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�
ดีและมีความรับผิดชอบ 
4.1 มีการทาํงานเป็นทีม 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

4.2 มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ � � � � 

4.3 การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�นและให้
ความร่วมมือกบัผูอ้ื�น 

� � � � 
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ตารางที� 4.7  (ต่อ) 

 
คุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค ์

 
IES สภา

วิชาชีพ 
TQF อาชีวศึกษา 

4.4 มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดีมีโลกทศัน์
ที�กวา้งไกล 

� � � � 

4.5 มีสัมมาคารวะ  มีกิริยาท่าทางสุภาพ   
มีวาจาสุภาพ  รู้จกักาลเทศะ 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

4.6 มีความเชื�อมั�นในตนเอง  กลา้แสดงออก 
ในสิ�งที�ถูกตอ้ง 

   
� 

 
� 

4.7 มีความรับผิดชอบต่อเอง ผูอื้�น ต่อสังคม
และต่อวชิาชีพ 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

4.8 เป็นผูมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี   � � 

5. ดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ 
ความเสี�ยง และการรายงาน  

 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
� 

 
 
 
� 

5.2 มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ประมวลผล  แปลความหมาย  และสามารถ
นาํเสนอขอ้มูลได ้อย่างเหมาะสม 
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5.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื�อสารไดดี้ทั"งภาษาไทย  ภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื�น 
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จากตาราง 4.7  สรุปคุณลกัษณะนกัศึกษาที�พึงประสงค์  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดี
และมีความรับผิดชอบ ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระหวา่งมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี (IES) กับหลกัเกณฑ ์
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ขอ้กาํหนด  ประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี 
พ.ศ. 2553  และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  สรุปไดด้งันี"   ด ้านคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย  1) มีความซื�อสัตย ์ 2) มีวนิยัใน
ตนเอง  3) มีความยติุธรรม  4) มีความตรงต่อเวลา  5) มีความอดทน  อดกลั"น  6) รู้จกัพึ�งพาตนเอง
และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นอย่างเป็นสุข  7) มีความกตญั`ูกตเวที  8) ละเวน้อบายมุขและสิ�งเสพติด  9) 
ประหยดั  รู้จกัการดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  10) มีความรักองค์กร มีความสามคัคีในหมู่
คณะ  11) มีความเป็นไทย สํานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย เขา้ใจวฒันธรรม/
ประเพณีอนัดีงามของไทยและทาํนุบาํรุงสืบสานวฒันธรรมไทย  นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษามีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์สอดคลอ้ง ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี (IES) ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เ กี�ยวข้องและประกาศของสภาวิชาชีพ ดา้น
ความรู้   ซึ� งสอดคล้องในเรื�องจรรยาบรรณวชิาชีพ  ดา้นความรู้  ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย  1)  
มีความรู้ด้านการบญัชี การเงิน  และความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง  2) มีความรู้เกี�ยวกบัองค์กรและการ
จดัการธุรกิจ  3) มีความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  4) มีความรู้เกี�ยวกบัดา้นโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบญัชี  นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษามีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์สอดคลอ้ง ตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) แต่ไม่สอดคลอ้งหลกัสูตรปริญญา
ตรีทางการบญัชีของสภาวชิาชีพสําหรับในส่วนของอาชีวศึกษา โครงสร้างหลกัสูตรสาขาวิชาการ
บญัชีอยู่ระหวา่งการดาํเนินการ  ดา้นทกัษะทางปัญญา  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  1) ความ 
สามารถในการใชปั้ญญาคิดวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาได ้ 2) มีความตั"งใจ ใฝ่รู้และกระตือรือร้น
ในการแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง  3) มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์  4) มีทกัษะในการนําความรู้
ทางวชิาชีพบญัชี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ  5) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู ้ประกอบวชิาชีพบญัชี ตามกฎหมาย ข้อบงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งและประกาศของสภาวชิาชีพ  ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที�ดีและมีความ
รับผิดชอบ  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  1) มีการทาํงานเป็นทีม  2) มีความสามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ 3) การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�นและใหค้วามร่วมมือกบัผูอ้ื�น 4) มีความเป็นผู ้นาํ
และผู ้ตามที�ดีมีโลกทศัน์ที�กวา้งไกล  5) มีสัมมาคารวะ  มีกิริยาท่าทางสุภาพ  มีวาจาสุภาพ  รู้จกั
กาลเทศะ  6) มีความเชื�อม ั�นในตนเอง  กลา้แสดงออก ในสิ�งที�ถูกต้อง  7) มีความรับผิดชอบต่อเอง 
ผูอ้ื�น ต่อสังคมและต่อวชิาชีพ  8) เป็นผูม้ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี  นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์สอดคล้อง ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
สําหรับผู ้ประกอบวชิาชีพบญัชี (IES) ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวข้องและประกาศของสภา

DPU



69 

วชิาชีพ  ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย
องค์ประกอบยอ่ย  1) มีทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ความเสี�ยง และการรายงาน  2) มีทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  แปลความหมาย  และ
สามารถนาํเสนอขอ้มูลได ้อย่างเหมาะสม  3) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื�อสารไดดี้ทั"ง
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื�น  นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามี
คุณลกัษณะที�พึงประสงค์สอดคลอ้ง ตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู้ประกอบ
วชิาชีพบญัชี (IES) ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งและประกาศของสภาวิชาชีพ  คุณลกัษณะที�
พึงประสงค์ทั"ง  5  ดา้นมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัดงัที�กล่าวขา้งตน้ในตารางที� 4-1 ถึง  4-6 
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บทที� 5 

สรุปผลการวจิัย 

 
การศึกษาวจิยัในครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ซึ- งได้ศึกษา

ทบทวนขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary  Research) ที-เกี-ยวขอ้งทาํให้ผูว้จิยัไดผ้ลจากการศึกษาวจิยั
เรื-อง  การกาํหนดคุณลกัษณะที-พึงประสงค์ที-เพิ-มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  ตามขอ้ 
กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวชิาชีพ  แบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงันี�   

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
5.4  ขอ้เสนอแนะสําหรับการวจิยัครั� งต่อไป 
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาวจิยัเรื-อง การกาํหนดคุณลกัษณะที-พึงประสงคที์-เพิ-มมูลค่าของนกัศึกษา 

สาขาวชิาการบญัชี ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ  วตัถุประสงค์การวิจยัเพื-อ
ศึกษา  วเิคราะห์  เปรียบเทียบคุณลกัษณะที-พึงประสงคที์-เพิ-มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชี 
ระหว่าง  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (International 
Education Standard for Professional Accountant : IES) กับหลกัเกณฑ์  ขอ้กาํหนด  ประกาศของ
สภาวชิาชีพบญัชี  และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ.2553  มาตรฐาน
คุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2554 

จากการศึกษาวจิยัจากการทบทวนเอกสารตามที-กล่าวไวข้า้งตน้ในบทที-  2  และบทที- 4
สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะที-พึงประสงค์ที-เพิ-มมูลค่าของนกัศึกษาสาขาการบญัชี  เป็นดา้นต่างๆ  
5 ดา้นไดด้งันี�   คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
สําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  IES  ฉบบัที- 4  จรรยาบรรณที-นกัวิชาชีพบญัชีต้องมีตาม  Code of 
Ethics for Professional Accountants  ไดแ้ก่ 1) ความซื-อสัตย ์(Integrity) นกัวชิาชีพบญัชีต้องมีความ
ซื-อสัตยแ์ละตรงไปตรงมา  2)  ความเป็นกลาง (Objectivity) นกัวชิาชีพบญัชีต้องไม่มีความลาํเอียง
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(Bias)  ไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) หรือไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอื-นซึ- งทาํให้
ส่งผลต่อการตดัสินใจ (Judgment) ทางวชิาชีพหรือธุรกิจ 3)  ความสามารถและความระมดัระวงัทาง
วชิาชีพ (Professional Competence and Due Care) นกัวิชาชีพบญัชีต้องพฒันาตนเองอย่างต่อเนื-อง  
เพื-อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยู่ในระดบัที-สามารถให้บริการทางวิชาชีพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  4)  การรักษาความลบั (Confidentiality) นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลที-ไดจ้าก
การปฏิบติังานวชิาชีพไวเ้ป็นความลบั  5)  การปฏิบติัตนเยี-ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ นกัวิชาชีพบญัชีตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบงัคบัที-เกี-ยวขอ้ง คุณลักษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์สอดคลอ้งสภา
วชิาชีพเรื-องจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 1) มีความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที-ยง
ธรรม ความซื-อสัตยสุ์จริต  2) ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน  3)  การรักษา
ความลบั  4)  ความรับผิดชอบต่อผูรั้บ บริการ  5)  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลที-ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบตัิหน้าที-ให้  6)  ความรับผิดชอบต่อเพื-อนร่วม
วชิาชีพและจรรยาบรรณ  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ดา้นความรู้  โครงสร้างหลกัสูตรตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้
ประกอบอาชีพบญัชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES)  IES
ฉบบัที- 2 หลกัสูตรการศึกษาทางวชิาชีพบญัชี ประกอบ ดว้ยความรู้  3  ดา้น  1) ความรู้ดา้นการบญัชี 
การเงิน  และความรู้อื-นที-เกี-ยวขอ้ง  2) ความรู้เกี-ยวกบัธุรกิจและองค์กร  3) ความรู้ความชาํนาญใน
ดา้นสารสนเทศ  หลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของสภาวชิาชีพบญัชีตอ้งมีหน่วยกิตรวมไม่นอ้ย
กวา่ 126 หน่วยกิต โครงสร้างหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553  มีหน่วยกิตรวม 120  หน่วยกิต  สําหรับสถาบนัการอาชีวศึกษา 
โครงสร้างหลกัสูตรสาขาการบญัชีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทาํ  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์
ดา้นทักษะทางปัญญา  ของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี IES  ฉบบัที- 3  ทกัษะด้าน
ความรู้ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื-อใช้ในการแก้ปัญหา การตดัสินใจ และ
การใช้วิจารณญาณที-เกี-ยว กบัการปฏิบติังานบญัชี  ทกัษะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตวัเองการมีความ คิดริเริ-มสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลี-ยนแปลง   ทกัษะ
ดา้นองคก์รและการจดัการธุรกิจ  เช่นการวางแผนกลยทุธ์ การจดัการโครงการ และความเป็นผู้นาํ 
คุณลักษณะนักศึกษาที-พึงประสงค์ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  มีบุคลิกภาพที-ดีและมีความ
รับผิดชอบ นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามีความสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี IES  ฉบบัที- 4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
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และการ เช่น การทาํงานเป็นทีม การทาํงานกบับุคคลที-มีความสามารถหลากหลายและมาจาก
หลากหลายวฒันธรรมและการเจรจาเพื-อหาข้อตกลงร่วมกนั เป็นต้น  สอดคลอ้งกับสภาวิชาบญัชี 
คือเป็นมีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานในการปฏิบติังาน  สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึง
ประสงค์ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสื- อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา  มีความสอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี IES  ฉบบัที- 4  ทกัษะด้านเทคนิคเฉพาะทางเพื-อใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น ทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ความเสี-ยง และการรายงาน เป็นตน้    

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ-มเติมของผู ้ประกอบการ/นายจา้ง จากการศึกษา
ทบทวนเอกสารที-เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ในบทที- 2 

1.  นกัศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ระเบียบวนิยั  มีความอดทน  ขยนั สู้งาน  มีความรับผิดชอบ   
2.  นกัศึกษาควรมีทกัษะและความรู้เกี-ยวกบัวทิยาการใหม่ๆ   
3.  การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติในดา้นการจดัการ  การวางแผนงานเพื-อการพฒันา 

ตนและงานที-เกี-ยวขอ้ง 
4.  ควรพฒันาทกัษะการสื-อสารในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ทั�งภาษาไทย  ภาษาองักฤษ 

และภาษาต่างประเทศอื-นในอาเซียน 
5.  ควรเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นการสื-อสารผ่านสื-อเทคโนโลยี  เช่น ระบบ 

คอมพิวเตอร์ต่างๆ  ในการนาํเสนอขอ้มูล  และจดัทาํรายงานต่างๆ 
6.  ควรมีการเสริมสร้างความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์โดยเนน้ความทนัสมยัทั�งโปรแกรม   

Microsoft  Office  และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมากยิ-งขึ�น   
7.  นกัศึกษาควรพฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช/้สถาน 

ประกอบการและความเปลี-ยนแปลงของเทคโนโลยี     
8.  นกัศึกษาควรพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในงาน การ

ทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงานความซื-อสัตย ์ ความอดทน ความขยนั มีวินยัตรงต่อเวลา 
ภาวะผูน้าํ 

สรุปจากการศึกษาทบทวนเอกสารที-เกี-ยวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นสรุปเกี-ยวกบั
คุณลกัษณะนกัศึกษาสาขาวชิาการบญัชีที-พึงประสงค ์ เป็น 5 ดา้นและมีองค์ประกอบย่อยดงันี�  

1.  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
     1.1  มีความซื-อสัตย ์
     1.2  มีวนิยัในตนเอง 
     1.3  มีความยุติธรรม 
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     1.4  มีความตรงต่อเวลา 
     1.5  มีความอดทน  อดกลั�น  
     1.6  รู้จกัพึ-งพาตนเองและอยู่ร่วมกบัผูอื้-นอย่างเป็นสุข  
     1.7  มีความกตญัnูกตเวที 
     1.8  ละเวน้อบายมุขและสิ-งเสพติด 
     1.9  ประหยดั  รู้จกัการดาํรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

                      1.10  มีความรักองคก์ร มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
   1.11  มีความเป็นไทย สํานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย เข้าใจ

วฒันธรรม/ประเพณีอนัดีงามของไทยและทาํนุบาํรุงสืบสานวฒันธรรมไทย 
2.  ดา้นความรู้   
     2.1  มีความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน  และความรู้อื-นที-เกี-ยวขอ้ง 
     2.2  มีความรู้เกี-ยวกบัองคก์รและการจดัการธุรกิจ   
     2.3  มีความรู้ทั-วไปเกี-ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     2.4  มีความรู้เกี-ยวกบัดา้นโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 
3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
     3.1  ความสามารถในการใชปั้ญญาคิดวเิคราะห์และการแกไ้ขปัญหาได ้
     3.2   มีความตั�งใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการแสดงหาความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง     
     3.3  มีความคิดริเริ-มสร้างสรรค ์
     3.4  มีทกัษะในการนาํความรู้ทางวชิาชีพบญัชีไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัวชิาการ 
                         3.5  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

4.  ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที-ดีและมีความรับผิดชอบ 
     4.1  มีการทาํงานเป็นทีม 
     4.2  มีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื-นได ้
     4.3  การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื-นและใหค้วามร่วมมือกบัผูอื้-น 

4.4  มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามที-ดีมีโลกทศัน์ที-กวา้งไกล 
4.5  มีสัมมาคารวะ  มีกิริยาท่าทางสุภาพ  มีวาจาสุภาพ  รู้จกักาลเทศะ 
4.6  มีความเชื-อมั-นในตนเอง  กลา้แสดงออก ในสิ-งที-ถูกตอ้ง 
4.7  มีความรับผิดชอบต่อเอง ผูอ้ื-น ต่อสังคมและต่อวิชาชีพ 
4.8  เป็นผูมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที-ดี 
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5.  ดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื-อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทกัษะการคาํนวณ การวเิคราะห์ความเสี-ยง และการรายงาน 
     5.2  มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประมวลผล  แปลความหมาย  และสามารถนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสม 
     5.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื-อสารไดดี้ทั�งภาษาไทย  ภาษาองักฤษ

และภาษาต่างประเทศอื-น 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเรื-องการกําหนดคุณลกัษณะที-พึงประสงค์ที-เพิ-มมูลค่าของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี  ตามข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐและองค์กรวิชาชีพ  สรุปการอภิปราย
ผลการวจิยัดงันี�  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่ง
ประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี  IES  ฉบบัที- 4 จรรยาบรรณที-นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีตาม  
Code of Ethics for Professional Accountants ไดแ้ก่  1) ความซื-อสัตย์ (Integrity) นกัวิชาชีพบญัชี
ตอ้งมีความซื-อสัตย์และตรงไปตรงมา  2) ความเป็นกลาง (Objectivity) นกัวชิาชีพบญัชีต้องไม่มี
ความลาํเอียง (Bias)  ไม่มีผล ประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) หรือไดรั้บอิทธิพลจากบุคคล
อื-นซึ-งทาํใหส่้งผลต่อการตดัสินใจ (Judgment) ทางวชิาชีพหรือธุรกิจ  3) ความสามารถและความ
ระมดัระวงัทางวชิาชีพ (Professional Competence and Due Care) นกัวชิาชีพบญัชีตอ้งพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื-อง  เพื-อใหม้ีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยูใ่นระดบัที-สามารถใหบ้ริการทางวิชาชีพ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  4) การรักษาความลบั (Confidentiality) นกัวชิาชีพบญัชีต้องเก็บรักษา
ขอ้มูลที-ไดจ้ากการปฏิบติังานวชิาชีพไวเ้ป็นความลบั  5) การปฏิบติัตนเยี-ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ นกั
วชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที-เกี-ยวข้อง คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์
สอดคลอ้งสภาวชิาชีพเรื-องจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  1) มีความโปร่งใส ความเป็น
อิสระ ความเที-ยงธรรม ความซื-อสัตย์สุจริต  2) ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน  
3) การรักษาความลบั  4) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  5) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู ้เป็น
หุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที-ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบตัิหนา้ที-ให ้ 6) ความรับผิดชอบต่อ
เพื-อนร่วมวชิาชีพและจรรยาบรรณทั-วไปสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฤมล  โอสถานุเคราะห์ (2550) 
ศึกษาเรื-องแนวทางพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั พบวา่คุณธรรมจริยธรรมที-ควรปลูกฝัง คือ 1)  คุณธรรม
จริยธรรมประจาํตวัหรือคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวติ  2)  คุณธรรมจริยธรรมเพื-อความสําเร็จ
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ของการทาํงานและการประกอบอาชีพ  3)  คุณธรรมจริยธรรมที-มีต่อสังคมส่วนรวม  คุณธรรม  
จริยธรรมหลกัที-ควรปลูกฝังคือความซื-อสัตย ์ ความมีวนิยั  ความรับผิดชอบ  ความมุ่งม ั-น  อดทน
พากเพียร  ความมีสติ  รอบคอบ  ความมีศรัทธาและความจริงใจ  การมีทกัษะชีวติ  ความเสียสละ  
การมีจิตของความเป็นผู ้ให้  การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ  รู้รักสามัคคี  การมี
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ความเขา้ใจผูอ้ื-นและเขา้ใจโลกและการใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547)  ศึกษาเรื-องคุณลกัษณะของบณัฑิตที-มี
ผลต่อการจา้งงานของบณัฑิตมหาวิทยาลยัทกัษิณ  พบว่าคุณลกัษณะของบณัฑิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับนโยบายสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กล่าวว่า วสิัยทศัน์ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือการผลิตและพฒันา
กาํลงัคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม
ระดบัประเทศ  และภูมิภาคอาเซียน  โดยมียุทธศาสตร์ในการเร่งรัดพฒันาคุณภาพและสมรรถนะ
ผูเ้รียน  มีกลยทุธ์หลกัในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ สอดคล้องกบั
ความคิดเห็นของวสุิทธิq   จิราธิยตุ  ใหท้ศันะลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาที-สําเร็จการศึกษา
สายอาชีพที-สถานประกอบการต้องการคือ  มีทศันคติที-ดี  เช่น  ความซื-อสัตย์  ความรับผิดชอบ
แรงจูงใจที-จะทาํงานและทาํใหส้ําเร็จ  คิดเชิงบวก  ความเป็นประชาธิปไตย คุณลกัษณะนกัศึกษาที-
พึงประสงค์ดา้นความรู้  โครงสร้างหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บญัชี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบอาชีพบญัชี (International 
Education Standard for Professional Accountant: IES) ฉบบัที- 2 หลกัสูตรการศึกษาทางวชิาชีพ
บญัชี ประกอบ ดว้ยความรู้  3 ดา้น  1) ความรู้ด้านการบญัชี การเงิน  และความรู้อื-นที-เกี-ยวขอ้ง 2) 
ความรู้เกี-ยวกบัธุรกิจและองค์กร  3) ความรู้ความชาํนาญในดา้นสารสนเทศ  แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรปริญญาตรีทางการบญัชีของสภาวชิาชีพบญัชี  โครงสร้างหลกัสูตรอุดมศึกษา  120  หน่วย
กิต  หลักสูตรบญัชีของสภาวิชาชีพ  126 หน่วยกิต สําหรับสถาบนัการอาชีวศึกษา โครงสร้าง
หลกัสูตรสาขาวิชาการบญัชีอยู่ระหว่างดาํเนินการจดัทาํ  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ดา้น
ทกัษะทางปัญญา  ของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัอาชีวศึกษามีความสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี IES  ฉบบัที- 3  ทกัษะด้าน
ความรู้ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื-อใช้ในการแก้ปัญหา การตดัสินใจ และ
การใช้วิจารณญาณที-เกี-ยว กบัการปฏิบติังานบญัชี  ทกัษะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตวัเองการมีความ คิดริเริ-มสร้างสรรค์ และความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลี-ยนแปลง  ทกัษะ
ดา้นองคก์รและการจดัการธุรกิจ  เช่นการวางแผนกลยทุธ์ การจดัการโครงการ และความเป็นผู้นาํ 
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สอดคลอ้งความทศันะของนายจุรินทร์  ลกัษณวศิิษฏ์ ให้ไวว้า่ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาตอ้งมีความ
เป็นเลิศทางวชิาการในสาขาวชิาที-เรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ ใชใ้นการปฏิบติังานจริงได้ มี
ทกัษะความเป็นผูน้าํ ผูต้ามและทาํงานร่วมกบัผูอื้-นได ้มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพื-อใหท้นั
กบัโลกที-มีการเปลี-ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ- งเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที-สถานประกอบการ
และตลาดแรงงานตอ้งการ สอดคลอ้งกบัทศันะของธีรวฒิุ บุญยโสภณใหท้ศันะเกี-ยวกบัคุณลกัษณะ
ของผูส้ําเร็จการศึกษาวา่ให้เนน้การผลิตผูเ้รียนที-มีคุณภาพในระดบัที-สามารถออกไปประกอบอาชีพ
อิสระได้  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม  (SMEs)  มากกว่าให้ไปเป็นลูกจ้างตลอดชีวิต  
สอดคล้องกบัทัศนะของวิสุทธิq   จิราธิยุต  ให้ไวว้่าลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัศึกษาที-สําเร็จ
การศึกษาสายอาชีพที-สถานประกอบการตอ้งการคือ    ความสามารถในการทาํงาน  เช่น  ความรู้
เกี-ยวกบังาน  ไม่วา่จะเป็นนิสัยอุตสาหกรรม  ความมีวินยั  ปฏิบตัิงานเชิงรุก  นิสัยมุ่งเน้นคุณภาพ
ของงาน  มีความยืดหยุน่และรู้จกัประยกุต ์ ความสามารถทางการบริหาร  เช่น  การบริหารโครงการ  
การบริหารทรัพยากรและการบริหารความเป็นตวัของตวัเอง   คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ 
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์  มีบุคลิกภาพที-ดีและมีความรับผิดชอบ นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและ
สถาบนัอาชีวศึกษามีความสอดคลอ้งกับ มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผู ้ประกอบ
วชิาชีพบญัชี IES  ฉบบัที- 4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการ เช่น การทาํงานเป็นทีม การ
ทาํงานกบับุคคลที-มีความสามารถหลากหลายและมาจากหลากหลายวฒันธรรมและการเจรจาเพื-อ
หาขอ้ตกลงร่วมกนั เป็นตน้  ศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ  (2547)  ศึกษาเรื-องคุณลกัษณะของบณัฑิตที-
มีผลต่อการจา้งงานของบณัฑิตมหาวทิยาลยัทกัษิณ  พบว่านายจา้งมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัทกัษิณน้อยที-สุด ได้แก่  ความสามารถในการทาํงานเป็นทีมสอดคลอ้งกับงานวิจัย
มงักร  หริรักษ ์(2550) ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูสํ้าเร็จอาชีวศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ตามความต้องการของสถานประกอบการทั� งในปัจจุบันและอนาคต พบว่า  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความมีวินยัในตนเอง ดา้น
ความผูกพนัหรือความมีนํ�าใจ  ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพ   ดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์กําหนดไว ้ 3 เรื- อง  ได้แก่ให้ความร่วมมือและเต็มใจทาํงานร่วมกบัผูอ้ื-นได้เป็นอย่างดี  
ยอมรับฟังคาํแนะนํา  ตกัเตือนของผูอ้ื-นไดเ้มื-อทาํงานบกพร่องและผิดพลาดรู้จกัปรับตวัเข้ากับ
สถานการณ์และบุคคลอื-นไดอ้ย่างเหมาะสม  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ด้านการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข  การสื-อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนั
การอาชีวศึกษา มีความสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี IES  ฉบบัที- 4  ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะทางเพื-อใช้ในการปฏิบติังาน เช่น ทกัษะการคาํนวณ 
การวิเคราะห์ความเสี-ยง และการรายงาน เป็นตน้  สอดคลอ้งงานวจิยัของศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ 
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(2547) ศึกษาเรื- อง  คุณลกัษณะของบณัฑิตที-มีผลต่อการจา้งงานของบณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
พบวา่การใช้ภาษาองักฤษ ภาษาอื-นๆ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา 
นายจา้ง/ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจน้อยสอดคล้องกบังานวิจยัของเบญจวรรณ  ชุณหกาญจน์ 
(2551)  ศึกษาเรื-อง ความพึงพอใจของนายจา้งที-มีต่อบณัฑิตคณะบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
พบวา่นกัศึกษามีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศนายจา้งประเมินค่าเฉลี-ยตํ-าที-สุด สอดคลอ้งกบั
นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวไวว้า่วสิัยทศัน์ ของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา คือ การผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคมระดบัประเทศและภูมิภาคอาเซียน  โดยมียทุธศาสตร์ใน
การเร่งรัดพฒันาคุณภาพ  และสมรรถนะผูเ้รียนโดยมีกลยุทธ์หลกัในการส่งเสริม ให้นาํเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื- อ นวตักรรมมาใช้ในการเรียนการสอนและมีการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู ้
ประกอบการ  สอดคลอ้งกบัทศันะของศรีวกิาร์  เมฆธวชัชัยกุลที-กล่าวว่าการอาชีวศึกษาตอ้งผลิต
ผูส้ําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะที-สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด แรงงาน
และสถานประกอบสมรรถนะที-สําคญัไดแ้ก่ทกัษะดา้นการสื-อสาร เช่น ภาษาองักฤษ ทกัษะดา้นการ
คิดทกัษะชีวติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สอดคลอ้งกับทศันะของวสุิทธิq   จิราธิยุต  ที-กล่าววา่ 
ลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษาที-สําเร็จการศึกษาสายอาชีพที-สถานประกอบการต้องการคือ 
ความสามารถดา้น  IT  ความสามารถในการพูด  อ่าน  เขียน  การนําเสนอ  การต่อรอง  สอดคลอ้ง
กับความคิดเห็นของอนันท์  งามสะอาด เรื- องคุณลกัษณะของนักศึกษาที-จบอาชีวศึกษา ดงันี�   
สามารถสื-อสารภาษาองักฤษได้ดี สามารถใช้ IT ในการสื-อสารและค้นควา้ขอ้มูล มีความรู้ภาษา 
ต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษอีก 1 ภาษาผ่านมาตรฐานภาษาองักฤษตามตาํแหน่งงาน    

จากการทบทวนงานวจิยัที-เกี-ยวกบัคุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงคใ์นทั�ง  5  ดา้นของ 
สถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษางานผูป้ระกอบการ/นายจา้ง  มีความคิดเห็นเสนอแนะเพิ-มเติมดงันี�   
1)  นกัศึกษาตอ้งเป็นผูที้-มีระเบียบวนิยั  มีความอดทน  ขยนั สู้งาน  มีความรับผิดชอบ  2)  นกัศึกษา
ควรมีทกัษะและความรู้เกี-ยวกับวิทยาการใหม่ๆ 3)  การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติในด้านการ
จดัการ  การวางแผนงานเพื-อการพฒันาตนและงานที-เกี-ยวขอ้ง 4)  ควรพฒันาทกัษะการสื-อสารใน
การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ทั�งภาษาไทย  ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอื-นในอาเซียน  5)  ควร
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้นการสื-อสารผ่านสื-อเทคโนโลยี  เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ในการ
นาํเสนอขอ้มูล  และการจดัทาํรายงานต่างๆ 6)  ควรมีการเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โดย
เนน้ความทนัสมยัทั�งโปรแกรม  Microsoft Office  และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมากยิ-งขึ�น  
7)  นกัศึกษาควรพฒันาสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้ใช้/สถานประกอบการและ
ความเปลี-ยนแปลงของ 8)  นกัศึกษาควรพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ การแก้ปัญหา
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ในงาน การทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงานความซื-อสัตย ์ความอดทน ความขยนั มีวินยั ตรง
ต่อเวลา ภาวะผูน้าํ  ผูว้จิยัคิดเห็นวา่สถานบนัศึกษาควรมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาคิดเป็นทาํเป็น  โดยสอดแทรกให้การสอนทุกรายวิชา  มี
โครงการกิจกรรมที-เป็นการพฒันาผูเ้รียนสอดคลอ้งงานวจิยัของอุตรี  เชื�อประทุม (2551) ที-มีการจดั
กิจกรรมโดยการประชุมแบบมีส่วนร่วม  กิจกรรมดนตรีไทย  ดนตรีพื�นเมือง  กิจกรรมการปฏิบติั
ในตอนเช้า  กิจกรรมการเรียนการสอนและการนิเทศภายใน  ส่งผลให้นกัศึกษาเกิดการพฒันา
คุณลกัษณะที-พึงประสงคด์า้นการมีมนุษยสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพ ณ นคร, จินตนา 
กนกปราน (2551) ที-แสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการเรียนรู้สามารถพฒันานกัศึกษานกัศึกษาหลงัจากที-
ไดเ้รียนวชิาศึกษาทั-วไปแลว้  นกัศึกษามีคุณลกัษณะที-พึงประสงคพ์ฒันาขึ�นซึ-งจากเดิมที-มีอยู่ในตวั
นกัศึกษาอยูแ่ลว้  ไดแ้ก่ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื-นได ้ การทาํงานเป็นทีม  มีคุณธรรม
จริยธรรม  และความซื-อสัตย ์ ในดา้นต่างๆ  เช่นความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  ความสามคัคี  
ดงันั�นมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะฝ่ายกิจการนกัศึกษา  จาํเป็นตอ้งดูแลและอบรมปลูกฝังเพื-อส่งเสริม
คุณงามความดี  และสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัศึกษาอย่างต่อเนื-อง   จากตารางสรุป 4-7  คุณลกัษณะ
นกัศึกษาที-พึงประสงคท์ั�ง 5 ดา้น สถาบนัอุดมศึกษากล่าวถึงคุณลกัษณะบณัฑิตที-พึงประสงค์ใน  5
ดา้นรายละเอียดในบทที- 2 และอาชีวศึกษามีคุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์  3 ดา้นรายละเอียด
ในบทที- 2  คุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสอดคลอ้ง ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี (IES) ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัที-
เกี-ยวขอ้งและประกาศของสภาวชิาชีพ    

ผูศึ้กษาวจิยัมีความคิดเห็นวา่ทั�งสถาบนัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาต่างก็มุ่งเนน้ที-จะผลิต
นกัศึกษาใหเ้ป็นมนุษยที์-สมบรูณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื-น ไดอ้ย่างมีความสุข  เป็นผูมี้คุณลกัษณะที-พึง
ประสงค์ครบทั�ง 5 ด้านตามที-กล่าวข้างต้น เป็นพลเมืองโลกให้เป็นผู ้มีคุณภาพ ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ แต่ทั�งนี�ก็ขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น การบริหาร
จดัการที-เกี-ยวกบัการเรียนการสอน โครงสร้างหลกัสูตร  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  ครู
อาจารยผ์ูส้อน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ  และการไดรั้บการสนบัสนุนอย่างจริงจงัในทุกภาค
ส่วนไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  เอกชน  หรือฝ่ายบริหารของสถานศึกษาที-เป็นผู้ขบัเคลื-อน
นโยบายตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  รวมถึงตวัของนกัศึกษาเอง  ดงันั�นสถานศึกษาควร
มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการที-มีต่อนกัศึกษาของสถานศึกษานั�นๆ  เพื-อนาํมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  และดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข 
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5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1.  จากการศึกษาคุณลกัษณะที-พึงประสงคน์กัศึกษาวชิาการบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระหวา่งมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี (IES) กบัหลกัเกณฑ ์ข้อกาํหนด  ประกาศของสภาวิชาชีพบญัชี  มาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาการบญัชี  พ.ศ. 2553  มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2554  สถานศึกษาตอ้งจดัทาํหลกัสูตร จดัการเรียนการสอน และวดัผลการศึกษา ให้ไดม้าตรฐาน
ตามที-หน่วยงานรัฐและองคก์รวชิาชีพกาํหนดและที-สําคญัตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน/
ผูป้ระกอบการ 

2.  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั�งในดา้นบุคลากร  เทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณ  ที-เอื�อต่อการพฒันาคุณลกัษณะของนกัศึกษา 

3.  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมชมรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาและ  
ผูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

4.  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมส่งเสริมนกัศึกษาในการสื-อสารภาษาไทย  ภาษาองักฤษ 
และภาษาอื-นในประเทศอาเซียน   

5.  สถานศึกษาควรส่งเสริมนกัศึกษาให้มีความรู้ทนัต่อเทคโนโลย ี การใช้อินเทอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที-เกี-ยวกบัสํานกังาน  

6.  ควรปรับปรุงการสอนใหน้กัศึกษารู้จกัการคิดวิเคราะห์ใหม้ากขึ�น รวมทั�งการติดตาม  
ข่าวสาร  เหตุการณ์ต่างๆ  ที-เกี-ยวกบัการเมืองและเศรษฐกิจที-เกิดขึ�นในสังคมโลกปัจจุบนั 

7.  นกัศึกษาที-อยู่ระหว่างการศึกษา ควรเพิ-มมูลค่าให้กับตนเอง โดยการพฒันาความรู้ 
และเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นจริยธรรม ควรฝึกฝนเรื- องทกัษะทางปัญญา และหาความรู้ด้าน
วชิาการบญัชีเพิ-มเติมอยู่เสมอ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั%งต่อไป 

 1.  ในการวจิยัครั� งนี�ผูวิ้จยัศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที-เกี-ยวขอ้งอาจทาํให้ผลการวเิคราะห์  
ไม่ชดัเจน  จึงควรใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณซึ-งอาจจะไดผ้ลการวิจยัที-สามารถนํามาเปรียบเทียบ  กนัได้
ชดัเจนยิ-งขึ�น 
 2.  ควรศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาคุณลกัษณะนกัศึกษาที-พึงประสงค์   
 3.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที-มีต่อการทาํงานของนกัศึกษาวิชาการ
บญัชีที-สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื-อจะได้ทราบวา่
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นกัศึกษาที-สําเร็จการศึกษา  มีคุณลกัษณะที-พึงประสงค์ตรงตามความตอ้งการของผู้ประกอบการ
หรือไม่ 

     4.  ควรศึกษาเกี-ยวกบัคุณลกัษณะที-พึงประสงคข์องครูผูส้อนวชิาบญัชีตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาแผนกวชิาการบญัชีในสถานศึกษา  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 5.  ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะที-พึงประสงคข์องนกัศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทยกบันกัศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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พ.ศ. 2552 
___________________ 

ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรกาํหนดกรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นหลักสูตรต่อเนื� องโดยรับผู้สํ าเ ร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั3นสูง (ปวส.) เพื�อประโยชน์ในการกําหนดและพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ และเป็นส่วนหนึ� งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
เพื�อใหก้ารบริหารงานดา้นวชิาการดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 
มาตรา 12 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั3 งที� 5/2550 เมื�อวนัที� 26 กันยายน 2550 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมติักรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบติัการ พ.ศ. 2552 ดงัต่อไปนี3  

1. ให้ใช้กรอบมาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบบันี3  สําหรับหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ
ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกประเภทวิชา โดยกําหนดสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในแต่ละ
สาขาวชิา 

2. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 
กาํหนดให้มีสมรรถนะที�ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดบั
เทคโนโลย ีตรงตามความตอ้งการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการและชุมชน มีความสามารถใน
การปฏิบติังานระดบัเทคโนโลยีสามารถออกแบบจดัการตรวจสอบใหค้าํแนะนาํสอนงานพฒันางาน 
และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบรวมทั3งเป็นผูที้�มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และ
กิจนิสัยที�เหมาะสมในการทาํงาน โดยกาํหนดสมรรถนะและผลลพัธ์ของการเรียนรู้เป็น 2 ระดบั คือ 

ระดบัที� 1 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในวิชาการที�สัมพนัธ์กบัวชิาชีพตามแนวทาง 
ของตนเองในการวางแผนและจดัการทรัพยากรที�เหมาะสม มีส่วนร่วมพฒันาและริเริ�มวิธีการปฏิบติั 
รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้�นและหมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบติังานที�ซบัซ้อนหรือจดัการงานผูอ้ื�น 

ระดบัที� 2 สามารถศึกษาคน้ควา้ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีในวชิาการที�สัมพนัธ์กบั 
วชิาชีพ เพื�อประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานที�ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขตที�กวา้งขวาง 
และใช้บริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�นและหมู่คณะ มีอิสระ
ในการปฏิบติังานที�ซบัซ้อนหรือจดัการงานผูอ้ื�น 
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3. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาและมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชา
นั3นๆ ในการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวภิาคี โดยมุ่งเนน้ผลิตผูม้ีความรอบรู้และ
มีสมรรถนะในการปฏิบติัและพฒันางานระดบัเทคโนโลย ีสามารถจดัการและควบคุมการทาํงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและกิจนิสัยที�เหมาะสมในการทาํงาน สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการสามารถประกอบอาชีพอิสระ พฒันาตนเองให้มี
ความก้าวหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ 

4. ระบบการจดัการศึกษา เป็นการจดัศึกษาแบบเปิดหรือยืดหยุ่น สามารถเทียบโอนหน่วย
สมรรถนะเข้าสู่ระบบหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยใช้ระบบทวภิาค กาํหนดให้ 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติสถาบนัการอาชีวศึกษาที�จดัการศึกษาในระบบไตรภาค หรือ
ระบบจตุรภาค ใหถ้ือแนวทางดงันี3  

ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี 
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์ 

ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี 
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 

สถาบันการอาชีวศึกษาที�จดัการศึกษาระบบอื�น ให้แสดงรายละเอียดเกี�ยวกับระบบ
การศึกษานั3นรวมทั3งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสูตรใหช้ดัเจน 

5. การคิดหน่วยกิต 
    5.1 รายวิชาทฤษฎีที�ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายไม่นอ้ยกวา่ 15 ชั�วโมงเท่ากบั1หน่วยกิต 
    5.2 รายวิชาปฏิบติัที�ใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบตัิในหอ้งปฏิบตัิการ ไม่นอ้ยกว่า  

30  ชั�วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
                 5.3 รายวชิาปฏิบตัิที�ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบตัิในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 45 
ชั�วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
                 5.4 การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่นอ้ยกว่า 45 ชั�วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
                 5.5 การทาํโครงการพิเศษ ไม่นอ้ยกว่า 45 ชั�วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
             6. จาํนวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาและชื�อหลกัสูตร 
                  6.1 หน่วยกิตรวมระหวา่ง 72 – 87 หน่วยกิต 
                  6.2 ใชเ้วลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และ 
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ไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
                  6.3 หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ให้ระบุคาํ “ต่อเนื�อง” ใน
วงเลบ็ทา้ยชื�อหลกัสูตร 

  7. โครงสร้างหลกัสูตร 
      7.1 หมวดวิชาพื3นฐานประยุกต์ ประกอบด้วยสมรรถนะหลกัที�สัมพนัธ์กับวชิาชีพใน

ดา้นการสื�อสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การปรับปรุงการเรียนรู้และการปฏิบติังานของตนเอง 
การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การวิจยั การประยุกต์ใช้
ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน โดยมุ่งพฒันานกัศึกษาใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจในตนเอง ผูอื้�น
และสังคม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม สามารถบูรณาการความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และ
นาํไปใชใ้นชีวติและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข รวมไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิตสถาบนัการ
อาชีวศึกษาอาจจดัวิชาพื3นฐานประยกุตใ์นลกัษณะจาํแนกเป็นรายวชิา หรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ  ก็
ได ้โดยผสมผสานเนื3อหาวชิาที�เกี�ยวขอ้งกบัสาระของกลุ่มวชิาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มวชิาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวชิา
บริหารและจดัการวชิาชีพ และหรือกลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัดส่วนที�เหมาะสมเพื�อให้
บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวชิาพื3นฐานประยุกต์ 

      7.2 หมวดวิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะในงานอาชีพที�มุ่งเน้นพฒันานกัศึกษาให้มี
ทกัษะสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน จดัการ ประเมินผล ควบคุม สอนงานและพฒันางาน โดย
บูรณาการสู่การปฏิบติัจริง รวมทั3งประยุกต์สู่อาชีพ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และโครงการพิเศษ 
จาํนวน 6 หน่วยกิต รวมไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

      7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดว้ยสมรรถนะซึ�งสนบัสนุนวชิาชีพและหรือการศึกษา
ต่อรวมไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิตสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจยกเวน้หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาใน
หมวดวิชาพื3นฐานประยุกต์หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ก ับผู้เรียนที�มีความรู้
ความสามารถที�สามารถวดัมาตรฐานได ้ทั3งนี3ผูเ้รียนตอ้งศึกษาใหค้รบตามจาํนวนหน่วยกิตที�กาํหนด
ไวใ้นกรอบมาตรฐานหลกัสูตร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการเทียบโอนผลการ
เรียน และหรือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิตในหลกัสูตรของสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
8. เงื�อนไขการจดัการเรียนรู้ 
    8.1 สถาบนัการอาชีวศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนตามความถนดั ความสนใจและ 
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ศกัยภาพของนกัศึกษา เพื�อให้สามารถผลิตนกัศึกษาให้เป็นผูป้ฏิบติัการที�มีความชาํนาญสามารถ
แก้ปัญหาไดป้ระดิษฐ์คิดค้นสิ�งใหม่ๆ และพฒันางาน โดยใช้กระบวนการวิจยั ทั3งนี3  ผูสํ้าเร็จ
การศึกษาตอ้งมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวชิาชีพที�กาํหนด 

    8.2 สถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรในการศึกษาในด้านอาคาร สถานที� 
ครุภณัฑแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที�หลกัสูตรกาํหนด 

    8.3 การจดัอตัราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาชีพ ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่ 40 ต่อ 60 

    8.4 ใหส้ถาบนัการอาชีวศึกษาจดัการศึกษาแบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน เพื�อให ้
นกัศึกษามีสมรรถนะการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น การแก้ปัญหา การปรับปรุงการเรียนรู้ การปฏิบติังาน
ของตนเองและสมรรถนะในงานอาชีพ โดยนํารายวชิาหรือกลุ่มวชิาจดัทาํเป็นงานหรือชิ3นงานที�
เกี�ยวกบัการผลิตหรือบริการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 งานหรือชิ3นงาน 
                 8.5 สถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งให้ความสําคญักบัฝึกอาชีพในรูปแบบการจดัการศึกษา
ระบบทวภิาคี โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัเกณฑ์ที�
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื�อพัฒนา
คุณลกัษณะ ทั3งดา้นสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานอาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที�พึงประสงค์ตรง
ตามระดบัของคุณวฒิุวชิาชีพ 

    8.6 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจดัให้นักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษตามโครงสร้าง
หลกัสูตรจาํนวน 6 หน่วยกิต สอดคล้องกบังานอาชีพ สู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมที�เป็นระบบ
ตามลกัษณะการวจิยั 

    8.7 สถาบนัการอาชีวศึกษาตอ้งจดัใหม้ีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละหลกัสูตร 
เพื�อเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

9. คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 
(ต่อเนื�อง) รับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั3นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที�ตรงหรือ
สัมพนัธ์กนั 

10. คุณสมบติัและประสบการณ์ผูส้อน เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานคณะกรรมการ- 
การอาชีวศึกษากาํหนด 

11. ชื�อคุณวุฒิการศึกษา ใช้ชื�อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา 
อกัษรยอ่สําหรับสาขาวชิา ครุยวทิยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหน่งของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา 

12. การลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
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ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิตหากสถาบนัการอาชีวศึกษา
ใดมีเหตุผลและความจาํเป็น การลงทะเบียนเรียนที�แตกต่างไปจากเกณฑข์า้งตน้ก็อาจทาํได ้แต่ตอ้ง
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอ้งศึกษาใหค้รบตามจาํนวนหน่วยกิตที�ระบุไว้
ในหลกัสูตรสถาบนัการอาชีวศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิตใหก้บันกัศึกษาที�มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาชีพ ทั3งนี3  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

13. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 
      13.1 การวดัผลการศึกษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาที�

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
      13.2 การสําเร็จการศึกษา ให้มีสมรรถนะตรงตามที�กาํหนด ไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบ

ตามโครงสร้าง และไดค้ะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 
14. การประกันคุณภาพหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบประกันคุณภาพไวใ้ห้

ชดัเจน ซึ�งอย่างนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเดน็ คือ 
      14.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ที�ไดจ้ากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
      14.2 การบริหารหลกัสูตร 
      14.3 ทรัพยากรประกอบการจดัการศึกษา 
      14.4 ความตอ้งการและหรือความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
15. การกาํหนดหลกัสูตรและอนุมตัิ 
      15.1 การอนุมตัิกรอบมาตรฐานหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ที�ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      15.2 การกําหนดและเปลี�ยนแปลงกรอบมาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าที�ของ

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      15.3 การอนุมตัิหลกัสูตร ให้เป็นหน้าที�ของสภาสถาบนัการอาชีวศึกษา โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
16. การพฒันาหลกัสูตร ให้สถาบนัการอาชีวศึกษามีหน้าที�ในการพฒันา ประเมินและ

ปรับปรุงหลกัสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื�องเพื�อใหมี้คุณภาพ อย่างนอ้ยทุก 5 ปี 
17. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวได ้ หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติั

นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี3  ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

DPU



93 

ประกาศ ณ วนัที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 
(นายจุรินทร์  ลกัษณวศิิษฏ)์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------------- 
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ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กาํหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั และ
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพใหจ้ดัตามหลกัสูตรที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด จึงเห็นสมควรให้จดัทาํกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติขึ3น เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และเพื�อเป็น
การประกนัคุณภาพของผูเ้รียนในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ประเภทวิชาและสาขาวิชา รวมทั3งเพื�อใช้เป็น
หลกัในการจดัทาํมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื�อให้การจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการผลิต
ผูส้ําเร็จการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพฉะนั3น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
ศึกษาธิการจึงออกประกาศไวด้งันี3  

๑. ประกาศนี3 เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื� อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

๒. ให้ใช้ประกาศนี3  สําหรับการกาํหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษาเพื�อให้ผูส้ําเร็จ
การศึกษามีคุณภาพตามกรอบคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพในทุกระดบัคุณวุฒิ ประเภทวชิาและสาขาวชิา 
และใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

๓. วตัถุประสงค ์เพื�อเป็นกรอบมาตรฐานในการกาํหนดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ใหส้ถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การ
จดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ใหส้ามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที�มี
คุณภาพและเพื�อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวฒิุผูส้ําเร็จการศึกษา 

๔. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย 
๔.๑ ระดบัคุณวุฒิอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ 

(๑) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพระยะสั3น 
  (๒) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(๓) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั3นสูง 
(๔) ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 

     ๔.๒  คุณภาพของผูสํ้าเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวฒิุ ประเภทวชิาและสาขาวชิา 
ตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย ๓ ดา้น คือ 
                              (๑)  ดา้นคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วชิาชีพ พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะทางปัญญา 
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                              (๒)  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั�วไป ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการ
สื�อสารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน การทาํงานร่วมกับ
ผูอ้ื�น การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวัเลข การจดัการและการพฒันางาน 
                              (๓)  ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
และทกัษะในสาขาวชิาชีพสู่การปฏิบติัจริง รวมทั3งประยุกตสู่์อาชีพ 

     ๔.๓  ชื�อคุณวุฒิการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพแต่ละระดบั
การเรียกชื�อปริญญาในสาขาวิชาและการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั3นให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

     ๔.๔ จาํนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลกัสูตรและระยะเวลาในการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง กรอบมาตรฐานหลกัสูตรแต่ละระดบั 

๕. ให้สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติไปพฒันากรอบคุณวฒิุการศึกษาวชิาชีพสาขาวชิาแต่ละระดบัคุณวฒิุ เพื�อสถานศึกษาหรือ
สถาบนัการอาชีวศึกษาไดใ้ช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรและ
จดัการเรียนการสอนเพื�อใหคุ้ณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาของระดบัคุณวุฒิเดียวกันมี
มาตรฐานที�เทียบเคียงกนัได ้

๖. ให้สถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยกรอบคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพตามระดบัคุณวุฒิ
ของแต่ละสาขาและรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรตามที�คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาํหนด 

๗. ใหส้ถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาจดัใหมี้การประเมินเพื�อพฒันาหลกัสูตร 
อย่างต่อเนื�อง อย่างนอ้ยทุก ๆ ๕ ปี 

๘. ใหส้ถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัประกาศนี3  
สําหรับหลักสูตรที�เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับประกาศนี3ภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๙. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ได ้หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบตัิ 
นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี3  ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที�จะ
พิจารณาและใหถ้ือคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั3นเป็นที�สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วรวจัน์  เอื3ออภิญญกลุ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
__________________ 

ตามที�พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กาํหนดให้มีระบบ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื�อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบ ดว้ย
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ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จดัทาํ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติขึ3น เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ 
เพื�อเป็นการประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขา/สาขาวชิา รวมทั3งเพื�อใชเ้ป็น
หลกัในการจดัทาํมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื�อให้การจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการผลิต 
บณัฑิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ฉะนั3นอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาํแนะนาํของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั3งที� ๖/๒๕๕๒ เมื�อวนัที� ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงออกประกาศไวด้งันี3  

๑. ประกาศนี3 เรียกวา่ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั   
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ให้ใช้ประกาศนี3สําหรับการกําหนดเป้าหมายของการจดัการศึกษาเพื�อให้บณัฑิตมี 
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดบัคุณวฒิุและสาขา/สาขาวชิา
และใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

๓. วตัถุประสงคเ์พื�อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
หรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้สามารถ
ผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพและเพื�อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา 

๔. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย 
     ๔.๑ ระดบัคุณวุฒิ ไดแ้ก่ 

ระดบัที� ๑ อนุปริญญา (๓ ปี) 
ระดบัที� ๒ ปริญญาตรี 
ระดบัที� ๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ระดบัที� ๔ ปริญญาโท 
ระดบัที� ๕ ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั3นสูง 
ระดบัที� ๖ ปริญญาเอก 

     ๔.๒ คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวฒุิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที�คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดและตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย ๕ ดา้น  

(๑) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ดา้นความรู้ 
(๓) ดา้นทกัษะทางปัญญา 
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(๔) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การสื�อสาร  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สําหรับสาขา/สาขาวิชาที�เนน้ทกัษะทางปฏิบตัิตอ้งเพิ�มมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้น ทกัษะพิสัยโดย
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของแต่ละระดบัคุณวฒิุและลกัษณะของหลกัสูตร อย่างน้อยตอ้ง
เป็นไปตามที�คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

      ๔.๓ ชื�อปริญญา จาํนวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผลการ 
เรียนรู้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษานาํกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติไป
พฒันามาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิาต่างๆ ของแต่ละระดบัคุณวุฒิ เพื�อสถาบนัอุดมศึกษาไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนเพื�อให้
คุณภาพของบณัฑิตที�ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตรฐานที�เทียบเคียงกนัได้
ทั3งในระดบัชาติและระดบัสากล 

๖. ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุตามระดบัคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจดัทาํ 
รายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) และรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร โดยมีหัวขอ้อย่างน้อยตามที�คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนด และดาํ เนินการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการวดัและการประเมินผลเพื�อให้
มั�นใจวา่บณัฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามขอ้ ๔.๒ 

๗. ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตร โดยมีตวับ่งชี3การ 
ประกนัคุณภาพของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุตามระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั3น ๆ 

๘. ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัให้มีการประเมินเพื�อพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนื�องอย่างนอ้ย 
ทุก ๆ ๕ ปี 

๙. ใหส้ํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลกัสูตรที�ดาํเนินการไดม้าตรฐาน 
ตามประกาศนี3 ต่อสาธารณะตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

๑๐. ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหลกัสูตรที�จะรับนกัศึกษาใหม่เป็นครั3 งแรกตั3งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตน้ไปตามประกาศนี3  สําหรับหลกัสูตรที�เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัประกาศนี3ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
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๑๑. ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษากาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
เพื�อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี3  

๑๒. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ได ้หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติั 
นอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�จะ
พิจารณาและใหถ้ือคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั3นเป็นที�สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(นายจริุนทร์  ลกัษณวศิิษฏ)์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื�อง มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

---------------------------------------- 
โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาใหส้ถาบนัอุดมศึกษา 

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี และเพื�อ 
ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี  ของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ั3 งในระดับชาติและระดบัสากลและ
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สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับขอ้  ๕  ของประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื� องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั3 งที� ๙/
๒๕๕๓ เมื�อวนัที� ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปนี3  

๑. ประกาศนี3 เรียกวา่ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๒.ใหใ้ชป้ระกาศนี3 เป็นแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวชิา 
การบญัชี ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป สําหรับสถาบนัอุดมศึกษาใดที�เปิดสอนหลกัสูตรนี3อยู่แล้ว จะต้อง
ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี3ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหม้าตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปตาม 
เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

๔. ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามประกาศนี3  หรือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือจาก 
ประกาศนี3  ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที�จะพิจารณา และใหถ้ือคาํวนิิจฉยั 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั3นเป็นที�สุด 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ์  บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบบัที� ๑๙) 

เรื�อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
(ฉบบัที� ๑๙) 

เรื�อง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

____________________ 

โดยที�เป็นการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู ้ซึ� งขึ3 น
ทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีเพื�อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงาน
ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชีพบญัชี 

DPU



105 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗ (๔) (๙) และ (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา 
๔๗ แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ อนัเป็นพระราชบญัญติัที�มีบทบญัญตัิบาง
ประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ�งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอ ํานาจตามบทบญัญัติแห่ง
กฎหมาย สภาวชิาชีพบญัชีจึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี3  

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบันี3 เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี (ฉบบัที� ๑๙) เรื�อง จรรยาบรรณ 
ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบันี3 ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดสามเดือนนบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบันี3  
“ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นการทาํบญัชี ด้านการ

สอบบญัชีดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและ
เทคโนโลยกีารบญัชี และบริการเกี�ยวกบัการบญัชีดา้นอื�นตามที�กฎกระทรวงกาํหนดให้เป็นวิชาชีพ
บญัชี รวมทั3งผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี และให้หมายรวมถึงหวัหน้าคณะบุคคลหรือ
หวัหนา้สํานกังานหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๑ ดว้ย 

“ผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ ผูซึ้� งขึ3นทะเบียนเพื�อเป็นผูท้าํบญัชี 
ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๔ หรือที�จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 

 “ผูรั้บบริการ” หมายความวา่ ผูรั้บบริการ ตามมาตรา ๔๗ (๓) ไดแ้ก่ 
(๑) ผูว้า่จา้งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และ/หรือ 
(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�นของรัฐ และบุคคลอื�นที�ใช้ผลงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

บญัชีดว้ยความสุจริตและจาํเป็น 
“ผูที้�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบตัิหน้าที�ให้” หมายความว่า ผูที้�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี

ปฏิบติัหนา้ที�ให ้อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา ๔๗ (๔) 
“ความโปร่งใส” หมายความว่า ภาพลกัษณ์ที�แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบ

ต่าง ๆและมาตรฐานวิชาชีพที�กาํหนดไว ้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็น
สาระสําคญัซึ�งสามารถติดตามตรวจสอบได ้

“ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การปฏิบติัหนา้ที�โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื�นที�ทาํ
ให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที�ยงธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ความเป็น
อิสระนี3จะตอ้งเป็นที�ประจกัษ ์เพื�อใหผ้ลงานของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นที�เชื�อถือได ้
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“ความเที�ยงธรรม” หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยปราศจาก
ความลาํเอียงอคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอื�น 

“กรอบวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวชิาชีพบญัชี 
“ความซื�อสัตยสุ์จริต” หมายความวา่ การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซื�อตรงต่อวชิาชีพ 
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานที�เป็นจริงและเชื�อถือได ้ ไม่อา้งหรือยินยอมให้
บุคคลอื�นอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ
ระมดัระวงัรอบคอบเพื�อที�จะปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั�นใจไดว้า่มี
ผลงานทางวิชาชีพที�อยู่บนพื3นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบติังาน และวิชาการที�
เกี�ยวขอ้ง 

“การรักษาความลบั” หมายความว่า การไม่นาํขอ้มูลใด ๆ ที�โดยปกติองคก์รไม่ไดเ้ปิดเผย 
ต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื�น เวน้แต่ในกรณีที�เป็นการ
เปิดเผยตามสิทธิหรือหนา้ที�ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

“ความเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ[แห่งวชิาชีพบญัชี” หมายความวา่ 
(๑) การกระทาํการใด ๆ ที�เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งไดรั้บโทษการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณ ตามมาตรา ๔๙ โดยมีลกัษณะการกระทาํอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี3 
    (ก) ลงลายมือชื�อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีโดยมิไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบใด ๆ 
หรือควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

      (ข) มีพฤติกรรมรับจา้งลงลายมือชื�อ หรือยอมใหใ้ช้ชื�อ ทั3งที�ไม่ไดมี้การปฏิบตัิงาน 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีหรือมาตรฐานการบญัชี 

       (ค) แสดงความเห็นต่องบการเงินที�นาํส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบการเงิน 
แต่ละชุดแสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
       (ง) แจง้ขอ้ความหรือจดัทาํรวมถึงการใช้พยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรือรู้อยู่วา่เป็น 
พยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ไม่วา่จะจดัทาํโดยบุคคลใดก็ตามในการประกอบวชิาชีพบญัชี 

       (จ) แนะนาํใหผู้รั้บบริการเสียภาษีอากรไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยทุจริตหรือมีเจตนา 
หลีกเลี�ยงภาษีอากร 

       (ฉ) มีพฤติกรรมอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี กาํหนดวา่เป็นพฤติกรรม 
อนันาํมาซึ�งความเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ[แห่งวชิาชีพบญัชี 

(๒) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวชิาชีพบญัชี จากหน่วยงานราชการ 
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หรือสถาบนัวชิาชีพอื�นที�ควบคุมและหรือกาํกบัดูแล เนื�องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในสาระสําคญั 
           ขอ้ ๔ ภายใตบ้งัคบัในหมวด ๒ ถึงหมวด ๗ ของขอ้บงัคบันี3 ที�ก ําหนดให้ผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชีตอ้งปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบตัิใด ๆ ใหห้มายความรวมถึง การกระทาํของบุคคลอื�น ผูซึ้� ง 

(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรับรู้ หรือ 
(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชียินยอมใหอ้า้งชื�อ 

ในการปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัใด ๆ ซึ�งจะทาํใหเ้กิดการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตาม 
ขอ้บงัคบัฉบบันี3  เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือบุคคลอื�นโดยมิชอบดว้ย 

ขอ้ ๕ ใหน้ายกสภาวิชาชีพบญัชี เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี3  
 

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

___________________ 
ขอ้ ๖ จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี นอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี3  

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื�อใหก้ระบวนการบงัคบัใช้จรรยาบรรณดาํเนินโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม นายก

สภาวชิาชีพบญัชี โดยการอนุมติัของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี มีอาํนาจออกข้อกาํหนดใด ๆ 
เกี�ยวกบัการดงักล่าว 

ขอ้กาํหนดนั3น ตอ้งอยู่ภายในกรอบของพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื�อ 
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงใชบ้งัคบัได ้

ขอ้ ๗ ในกรณีที�มีปัญหาการตีความเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี3  ใหค้ณะกรรมการ 
สภาวชิาชีพบญัชีเป็นผูว้นิิจฉัย และถือว่าคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเป็นที�สุด 

 
หมวด ๒ 

ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที�ยงธรรม และความซื�อสัตยสุ์จริต 
___________________ 

ขอ้ ๘ ความโปร่งใส 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 
ขอ้ ๙ ความเป็นอิสระ 
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(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระภายใตก้รอบ 
วชิาชีพบญัชี 

(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานที�ตนขาดความเป็นอิสระภายใตก้รอบวิชาชีพ 
ขอ้ ๑๐ ความเที�ยงธรรม 
(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ซื�อตรงต่อวชิาชีพ และตอ้งไม่

มีส่วนไดเ้สียในงานที�ตนประกอบวชิาชีพ นอกจากค่าตอบแทนที�ไดรั้บจากการประกอบวชิาชีพ 
(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจบนหลกัฐานที�เชื�อถือไดโ้ดยปราศจากความมี

อคติและความลาํเอียง 
(๓)  ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างเที�ยงธรรมโดยหลีกเลี�ยงความสัมพนัธ์

หรือ สถานการณ์ใด ๆ ที�อาจทาํให้ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยโปร่งใส 
อิสระและซื�อสัตยสุ์จริต 

ขอ้ ๑๑ ความซื�อสัตยสุ์จริต 
(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังาน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื�อตรงต่อวชิาชีพ 

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานตรงตามหลกัฐานที�เป็นจริง 
(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่อา้งหรือยนิยอมให้บุคคลอื�นอา้งว่าไดป้ฏิบติังาน 

โดยที�ไม่ไดมี้การปฏิบติังานจริง 
 
 
 
 

หมวด ๓ 
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

__________________ 
ขอ้ ๑๒ ความรู้ ความสามารถ 
(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบติั กฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง ความชาํนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเตม็ความสามารถ
และระมดัระวงัรอบคอบ 

(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที�จะปฏิบติั 
งานใหส้ําเร็จได ้
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(๓) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพ ดว้ยความมุ่งมั�นและขยนัหมั�นเพียร 
(๔) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวชิาชีพเพิ�มเติมอย่าง 

ต่อเนื�อง  เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
ขอ้ ๑๓ มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
(๑) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพและ 

มาตรฐานทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง 
(๒) ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต้องปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ และด้วยความ 

ชาํนาญตามมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทางวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง 
 

หมวด ๔ 
การรักษาความลบั 

___________________________ 
ขอ้ ๑๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่นาํขอ้มูลที�เป็นความลบัขององคก์ร ที�ตนไดม้าจาก 

การปฏิบติังานวชิาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั3งความลบัขององคก์รที�ตนสังกดั 
ไปเปิดเผยต่อบุคคลที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งไดร้ับทราบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ร เวน้แต่ในกรณี 
ที�เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหนา้ที�ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ขอ้ ๑๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่นาํขอ้มูลที�เป็นความลบัขององค์กรที�ตนได้มาจาก
การปฏิบติังานวชิาชีพ และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั3งความลบัขององคก์รที�ตนสังกดั ไปใช้
เพื�อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื�นโดยมิชอบ 

 
 

หมวด ๕ 
ความรับผิดชอบต่อผูร้ับบริการ 

____________________ 
ขอ้ ๑๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบตามกรอบวชิาชีพบญัชีต่อผูร้บับริการ 
ขอ้ ๑๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบตัิงานตามกรอบวชิาชีพบญัชี เพื�อใหเ้กิดความ 

น่าเชื�อถือและมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 
 

หมวด ๖ 
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล 
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ที�ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้
________________ 

ขอ้ ๑๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจขององคก์รที�ตนสังกดั 
ขอ้ ๑๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต อุทิศตน ทุ่มเท 

ดูแลทรัพยสิ์นขององคก์รที�ตนสังกดั 
ขอ้ ๒๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชเ้วลา และทรัพยสิ์นขององคก์รที�ตนสังกดัให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด ไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที�สามทั3งทางตรงและทางออ้ม 
ขอ้ ๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี   ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์กบัองค์กร  สถาบนั  ธุรกิจ

ภายนอก หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ เพื�อหลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผล 
ประโยชน์ 

ขอ้ ๒๒ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ที�ส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงและการ
ดาํเนินการขององค์กรที�ตนสังกดั 

ขอ้ ๒๓ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งใชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติั 
งานทั3งนี3 เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รที�ตนสังกดั รวมถึงนายจา้ง (ผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน เจา้ของ) 
ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

 
หมวด ๗ 

ความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทั�วไป 
________________________ 

ขอ้ ๒๔ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่แย่งงานวิชาชีพบญัชีจากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
ดา้นเดียวกนัรายอื�น 

ขอ้ ๒๕ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ปฏิบติังานทางวชิาชีพบญัชีเกินกวา่ที�รับมอบหมาย
จากผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีรายอื�น 

ขอ้ ๒๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเกี�ยวกบังานของตนเกินความเป็นจริง 
ไม่โออ้วด หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรที�ตนสังกดัอยู่กบัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดยีวกนัราย
อื�นหรือองคก์รที�ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอื�นสังกดัอยู่ 

ขอ้ ๒๗ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่ใหห้รือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ 
เพื�อเป็นการจูงใจใหบุ้คคลอื�นแนะนาํหรือจดัหางานวชิาชีพบญัชีมาใหต้น 

ขอ้ ๒๘ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใด 
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เมื�อบุคคลนั3นไดรั้บงานจากการแนะนาํหรือการจดัหางานของตนในฐานะที�เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีขององคก์รนั3น 

ขอ้ ๒๙ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต้องไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให ้
บริการวชิาชีพบญัชีโดยมิไดค้าํนึงถึงลกัษณะ ความเสี� ยง ความซับซ้อนและปริมาณของงานที�ตน 
ใหบ้ริการหรือมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาชีพบญัชี 

ขอ้ ๓๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางที�ถูกที�ควร สํานึกในหนา้ที� 
และไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะที�ทาํใหเ้กิดความเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ[แห่งวชิาชีพบญัชี 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช 

นายกสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ฉบับที� ๕/๒๕๕๓ 

เรื�อง หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี 
ฉบบัที� ๕/๒๕๕๓ 

เรื�อง หลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี 
---------------------------------- 

เพื�อใหป้ระกาศในเรื�องหลกัสูตรตวัอย่างปริญญาตรีทางการบญัชี มีความชดัเจนและเกิด
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตรงกนั สภาวิชาชีพบญัชี จึงใหย้กเลิกประกาศสภาวชิาชีพบญัชี  ฉบบัที� ๒๘/
๒๕๕๒  เรื�องหลกัสูตรตวัอยา่งปริญญาตรีทางการบญัชี และใหใ้ชค้วามตามประกาศฉบบันี3แทน 

อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพ 
บญัชีจึงกาํหนดแนวทางในการรับรองปริญญาทางการบญัชีสําหรับการรับสมคัรเป็นสมาชิกสามญั 

DPU



113 

โดยหลกัสูตรใหม่หรือหลกัสูตรปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช้ต ั3งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป 
ของสถาบนัการศึกษาที�เ ปิดสอนสาขาวิชาการบญัชีในระดับปริญญาตรี จะต้องมีหลักสูตรที�
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และมีโครงสร้าง
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื�อใชป้ระกอบการพิจารณารับรองวฒิุปริญญาตรีทางการบญัชี ทั3งนี3  สภาวิชาชีพบญัชี
ไดจ้ดัทาํคาํชี3 แจงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตที�ใช้เป็นแนวทางการรับรองปริญญาตรีทางการบญัชีเพื�อการ
รับสมคัรสมาชิกสามญั สภาวิชาชีพบญัชี และหลกัสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบญัชีตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบบันี3  ที�สถาบนัการศึกษาสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
และปรับปรุงหลกัสูตรของตนไดส้ถาบนัการศึกษาสามารถกาํหนดเนื3อหาวิชา และชื�อรายวิชาเพื�อ
แสดงอตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบันได้แต่ก็จะตอ้งครอบคลุมเนื3อหาวิชาตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศสําหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

อย่างไรก็ตาม สําหรับผูต้อ้งการประกอบวชิาชีพดา้นการสอบบญัชี จะต้องศึกษาและสอบ
ผ่าน ๘ รายวชิา ดงัต่อไปนี3  จึงจะมีสิทธิขอขึ3นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้

การบญัชีขั3นตน้/ชั3นตน้ และการบญัชีขั3นกลาง/ชั3นกลาง ๓ รายวชิา 
การบญัชีขั3นสูง/ชั3นสูง                                                     ๒ รายวิชา 
การบญัชีตน้ทุน                                                                ๑ รายวิชา 
การสอบบญัชี                                                                   ๑ รายวิชา 
การภาษีอากร                                                                    ๑ รายวิชา 
รวม                                                                                   ๘ รายวชิา 
 
 
ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวไดห้รือมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติั 

นอกเหนือจากประกาศนี3  ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี โดยคาํวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีให้ถือเป็นที�สุด 

ทั3งนี3  ใหม้ีผลบงัคบัใช้นบัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช 

นายกสภาวชิาชีพบญัชี 
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ภาคผนวก ช 

พระราชบญัญัติการบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที� ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 
          โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี 
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          พระราชบญัญติันี3 มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ�งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึ3นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอม
ของรัฐสภาดงัตอ่ไปนี3               
           มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินี3 เรียกวา่ "พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓" 
          มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินี3 ให้ใช้บงัคบัเมื�อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
           มาตรา ๓ ใหย้กเลิกประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� ๒๘๕ ลงวนัที� ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕  
           มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี3  
          “งบการเงิน” หมายความว่ารายงานผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี�ยนแปลง 
ฐานะการเงินของกิจการ ไม่วา่จะรายงานโดยงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรสะสม งบกระแส
เงินสด งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หรือคาํอธิบายอื�นซึ�งระบุไวว่้าเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงิน 
          “มาตรฐานการบญัชี” หมายความว่า หลกัการบญัชีและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรอง
ทั�วไปหรือมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั3น 
          “ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี” หมายความวา่ผูมี้หน้าที�จดัให้มีการทาํบญัชีตามพระราชบญัญตัินี3  
          “ผูท้าํบญัชี” หมายความว่า ผูรั้บผิดชอบในการทาํบญัชีของผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชี ไม่วา่จะ
ไดก้ระทาํในฐานะเป็นลูกจา้ง ของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีหรือไม่ก็ตาม  
          “สารวตัรใหญ่บญัชี” หมายความวา่ อธิบดี และใหห้มายความรวมถึงผูซึ้� งอธิบดี
มอบหมายดว้ย 
          “สารวตัรบญัชี” หมายความวา่ ผูซึ้� งอธิบดีแต่งตั3งใหเ้ป็นสารวตัรบญัชีประจาํสํานกังาน
บญัชีประจาํทอ้งที� 
          [ดูคาํสั�งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ที� ๑๘/๒๕๕๒ เรื�อง มอบหมายใหข้า้ราชการเป็น
สารวตัรใหญ่บญัชี และแต่งตั3งสารวตัรบญัชี] 
          [ดูคาํสั�งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ที� ๗๑/๒๕๕๒ เรื�อง มอบหมายใหข้า้ราชการเป็น
สารวตัรใหญ่บญัชี และแต่งตั3งสารวตัรบญัชี] 
          “อธิบด”ี หมายความวา่ อธิบดีกรมทะเบียนการคา้ 
          “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญติันี3  
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          มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญตันีิ3  และใหมี้
อาํนาจออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันีิ3  
          [ดูกฎกระทรวง ว่าดว้ยการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัใหง้บการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔]  
 

หมวด ๑  
บททั�วไป 

          มาตรา ๖ ใหก้รมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นสํานกังานกลางบญัชี ใหอ้ธิบดีมี
อาํนาจจดัตั3งสํานกังานบญัชีประจาํทอ้งที� โดยขึ3นตรงต่อสํานกังานกลางบญัชี และมีสารวตัร
บญัชีคนหนึ�งเป็นหวัหน้าสํานกังานบญัชีประจาํทอ้งที� 
          [ดูประกาศกรม ทะเบียนการคา้ เรื�อง จดัตั3งสํานกังานบญัชีประจาํทอ้งที� และแต่งตั3ง
หวัหนา้สํานกังานบญัชีประจาํทอ้งที� พ.ศ. ๒๕๔๓] 
          การจดัตั3งสํานกังานบญัชีประจาํทอ้งที�ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          มาตรา ๗ อธิบดีมีอาํนาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากาํหนดในเรื�อง ดงัต่อไปนี3 
          (๑) ชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํ 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการเกี�ยวกบัวนัเริ�มทาํบญัชี และวิธีการจดัทาํบญัชีของผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีซึ� งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือห้างหุน้ส่วนที�มิไดจ้ดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํ หลกัเกณฑ์
และวธีิการเกี�ยวกบัวนัเริ�มทาํบญัชี และวธีิการจดัทาํบญัชีของผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นบุ
ธรรมดาหรือห้างหุน้ส่วนที�มิไดจ้ดทะเบียนที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบังาชา้ง พ.ศ. ๒๕๕๒] 
          (๒) ขอ้ความและรายการที�ตอ้งมีในบญัชี 
          (๓) ระยะเวลาที�ตอ้งลงรายการในบญัชี 
          (๔) เอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชี 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํขอ้ความและ
รายการที�ตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาที�ตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการ
ลงบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๔] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํ ขอ้ความและ
รายการที�ตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาที�ตอ้งลงรายการในบญัชี และเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชี (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
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          (๕) กาํหนดขอ้ยกเวน้ให้ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีหรือผูท้าํบญัชี ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีในเรื�องใดเรื�องหนึ�งหรือส่วนใดส่วนหนึ�ง 
          (๖) คุณสมบตัแิละเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามพระราชบญัญติันี3 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓] 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชี 
(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕] 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํบญัชี 
(ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดคุณสมบติัและเงื�อนไขของการเป็นผูท้าํ
บญัชี (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาในการ
พฒันาความรู้ต่อเนื�อง ทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาในการ
พฒันาความรู้ต่อเนื�องทางวชิาชีพของผูท้าํบญัชี (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙] 
          ในการประกาศขอ้กาํหนดตามวรรคหนึ�ง ใหอ้ธิบดคีาํนึงถึงมาตรฐานการบญัชี และ
ขอ้คิดเห็นของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสถาบนัวชิาชีพบญัชี 
          ขอ้กาํหนดตาม (๕) และ (๖) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีดว้ย 
          ขอ้กาํหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หากเรื�องนั3นมีกฎหมายเฉพาะบญัญตัิไว ้เป็นอยา่ง
อื�นเมื�อผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีปฏิบติัตามกฎหมายเฉพาะนั3นแลว้ ใหถ้ือวา่ไดจ้ดัทาํบญัชี  

 
หมวด ๒ 

ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี 
          มาตรา ๘ ใหห้า้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ที�จดัตั3งขึ3นตาม
กฎหมายไทย  นิติบุคคลที�ต ั3งขึ3นตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร เป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี และตอ้งจดัใหมี้การทาํบญัชี
สําหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลกัเกณฑ ์และวธีิการตามที�บญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญตัินี3  
          ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีประกอบธุรกิจเป็นประจาํในสถานที�หลายแห่งแยกจากกนั 
ใหผู้มี้หนา้ที�รับผิดชอบในการจดัการธุรกิจในสถานที�นั3นเป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี 
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          ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีเป็นกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ใหบุ้คคลซึ�ง
รับผิดชอบในการดาํเนินการของกิจการนั3นเป็นผูม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชี 
          รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอีาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาใดหรือหา้งหุน้ส่วนที�มิไดจ้ดทะเบียนที�ประกอบธุรกิจใดในประเทศ
ไทยตามเงื�อนไขใดเป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีตามพระราชบญัญติันี3ได ้
          [ดูประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื�อง กาํหนดใหบุ้คคลธรรมดาหรือหา้งหุน้ส่วนที�มิไดจ้ด
ทะเบียน เป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๔] 
          [ดูประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื�อง กาํหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเกี�ยวกบังาชา้งเป็นผูมี้
หนา้ที�จดัทาํบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๑] 
          ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี� ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่
หกเดือนก่อนวนัใชบ้งัคบั 
          ในกรณีที�มปีระกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี� ใหอ้ธิบดีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เกี�ยวกบัวนัเริ�มทาํบญัชีครั3 งแรก และกาํหนดวธีิการจดัทาํบญัชีของบุคคลธรรมดาหรือหา้ง
หุน้ส่วนที�มิไดจ้ดทะเบียนนั3น 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการเกี�ยวกบัวนัเริ�มทาํบญัชีและวิธีการจดัทาํบญัชีของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือห้างหุน้ส่วนที�มิไดจ้ดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๔] 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดชนิดของบญัชีที�ตอ้งจดัทาํ หลกัเกณฑ์
และวธีิการเกี�ยวกบัวนัเริ�มทาํบญัชี และวธีิการจดัทาํบญัชีของผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือห้างหุน้ส่วน ที�มิไดจ้ดทะเบียนที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบังาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๒] 
          มาตรา ๙ ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีตอ้งจดัใหมี้การทาํบญัชีนบัแต่วนัเริ�มทาํบญัชี ดงัต่อไปนี3  
          (๑) หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้เริ�มทาํบญัชีนบัแต่
วนัที�หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดันั3น ไดรั้บการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
          (๒) นิติบุคคลที�ต ั3งขึ3นตามกฎหมายต่างประเทศที�ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้
เริ�มทาํบญัชีนบัแต่วนัที�นิติบุคคลที�ต ั3งขึ3นตามกฎหมายต่างประเทศนั3นไดเ้ริ�มตน้ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย 
          (๓) กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ใหเ้ริ�มทาํบญัชีนบัแต่วนัที�กิจการร่วมคา้นั3นได้
เริ�มตน้ประกอบกิจการ 
          (๔) สถานที�ประกอบธุรกิจเป็นประจาํตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหเ้ริ�มทาํบญัชีนบัแต่วนัที�
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สถานที�ประกอบธุรกิจเป็นประจาํนั3นเริ�มตน้ประกอบกิจการ 
          มาตรา ๑๐ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีตอ้งปิดบญัชีครั3งแรกภายในสิบสองเดอืนนบัแต่วนัเริ�มทาํ
บญัชีที�กาํหนดตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวนัเริ�มทาํบญัชีตามมาตรา ๙ แลว้แต่กรณี และปิด
บญัชีทุกรอบสิบสองเดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีครั3 งก่อนเวน้แต่  
          (๑)  เมื�อไดรั้บอนุญาตจากสารวตัรใหญบ่ญัชีหรือสารวตัรบญัชีใหเ้ปลี�ยนรอบปีบญัชีแลว้
อาจปิดบญัชีก่อนครบรอบสิบสองเดือนได ้
          (๒)  ในกรณีมีหนา้ที�จดัทาํบญัชีตามมาตรา ๘ วรรคสองให้ปิดบญัชีพร้อมสํานกังานใหญ ่
           มาตรา ๑๑ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนที�จดัตั3งขึ3นตามกฎหมาย
ไทย นิติบุคคลที�ต ั3งขึ3นตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ตอ้ง
จดัทาํงบการเงินและยื�นงบการเงินดงักล่าวต่อสํานกังานกลางบญัชีหรือสํานกังานบญัชีประจาํ
ทอ้งที�ภายในหา้เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีตามมาตรา ๑๐ สําหรับกรณีของบริษทัจาํกดัหรือบริษทั
มหาชนจาํกดัที�จดัตั3งขึ3นตามกฎหมายไทยใหยื้�นภายในหนึ�งเดือนนบัแต่วนัที�งบการเงินนั3น
ไดรั้บอนุมติัในที�ประชุมใหญ ่ทั3งนี3  เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นทาํใหผู้มี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีไม่สามารถจะ
ปฏิบติัตามกาํหนดเวลาดงักล่าวได ้อธิบดีอาจพิจารณาสั�งใหข้ยายหรือเลื�อนกาํหนดเวลาออกไป
อีกตามความจาํเป็นแก่กรณีได ้
          การยื�นงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�อธิบดีกาํหนด 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการยื�นงบการเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๕] 
          งบการเงินตอ้งมีรายการยอ่ตามที�อธิบดีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
เวน้แต่กรณีที�ไดมี้กฎหมายเฉพาะกาํหนดเพิ�มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที�อธิบดีกาํหนด
ไวแ้ลว้ให้ใช้รายการยอ่ตามที�กาํหนดในกฎหมายเฉพาะนั3น 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดรายการย่อที�ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๔] 
          งบการเงินตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เวน้
แต่งบการเงินของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นห้างหุน้ส่วนจดทะเบียนที�จดัตั3งขึ3นตามกฎหมาย
ไทยที�มีทุน สินทรัพย ์หรือรายได ้รายการใดรายการหนึ�งหรือทุกรายการ ไม่เกินที�กาํหนดโดย
กฎกระทรวง 
          [ดูกฎกระทรวง ว่าดว้ยการยกเวน้ไม่ตอ้งจดัใหง้บการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔] 
            มาตรา ๑๒ ในการจดัทาํบญัชี ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีตอ้งส่งมอบเอกสารที�ตอ้งใช้
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ประกอบการลงบญัชีใหแ้ก่ผูท้าํบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น เพื�อใหบ้ญัชีที�จดัทาํขึ3นสามารถแสดง 
ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงินที�เป็นอยูต่ามความเป็นจริง
และตามมาตรฐานการบญัชี 
              มาตรา ๑๓ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชีไว ้ณ สถานที�ทาํการ หรือสถานที�ที�ใชเ้ป็นที�ทาํการผลิตหรือเก็บสินคา้เป็นประจาํหรือ
สถานที�ที�ใชเ้ป็นที�ทาํงานประจาํ เวน้แต่ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีจะไดร้ับอนุญาตจากสารวตัรใหญ่
บญัชีหรือสารวตัรบญัชีใหเ้ก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ 
สถานที�อื�นได ้
          การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ�งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�
อธิบดีกาํหนดและในระหวา่งรอการอนุญาตให้ผูม้ีหน้าที�จดัทาํบญัชีเก็บรักษาบญัชีและเอกสาร
ที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวใ้นสถานที�ที�ยื�นขอนั3นไปพลางก่อนได ้
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เก็บรักษาบญัชี และเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานที�อื�น และการ
แจง้บญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ. ๒๕๔๓] 
          ในกรณีที�จดัทาํบญัชีดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์หรือเครื�องมืออื�นใดในสถานที�อื�นใดใน
ราชอาณาจกัรที�มิใช่สถานที�ตามวรรคหนึ�ง แต่มีการเชื�อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ
เครื�องมือนั3นมายงัสถานที�ตามวรรคหนึ�ง กรณีดงักล่าวนี3ใหถื้อวา่ไดมี้การเก็บรักษาบญัชีไว ้ณ 
สถานที�ตามวรรคหนึ�งแลว้  
          มาตรา ๑๔ ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีตอ้งเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชีไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ห้าปีนบัแต่วนัปิดบญัชีหรือจนกวา่จะมีการส่งมอบบญัชีและ
เอกสารตามมาตรา ๑๗ 
          เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบบญัชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ�ง ใหอ้ธิบดีโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดใหผู้มี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีเก็บรักษาบญัชีและเอกสาร
ที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีไวเ้กินหา้ปีแต่ตอ้งไมเ่กินเจ็ดปีได ้
           มาตรา ๑๕ ถา้บญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย ใหผู้ ้
มี หนา้ที�จดัทาํบญัชีแจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�
อธิบดีกาํหนดภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั3น 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เก็บรักษาบญัชี และเอกสารที�ตอ้งใช ้ประกอบการลงบญัชีไว ้ณ สถานที�อื�น และการ
แจง้บญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ. ๒๕๔๓]  
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            มาตรา ๑๖ ในกรณีที�สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีตรวจพบว่าบญัชีและเอกสาร
ที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีที�เป็นสาระสําคญัแก่การจดัทาํบญัชีสูญหายหรือถูกทาํลาย หรือ
ปรากฏวา่บญัชีและเอกสารดงักล่าวมิไดเ้ก็บไวใ้นที�ปลอดภยั ให้สันนิษฐานว่าผูมี้หน้าที�จดัทาํ
บญัชีมีเจตนาทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น หรือทาํใหสู้ญหายหรือทาํใหไ้ร้ประโยชนซึ์� งบญัชี
หรือเอกสารนั3น เวน้แต่ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีจะพสูิจน์ให้เชื�อไดว้า่ตนไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตาม
สมควรแก่กรณีแลว้ เพื�อป้องกนัมิใหบ้ญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหาย
หรือเสียหาย  
          มาตรา ๑๗ เมื�อผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีเลกิประกอบธุรกิจดว้ยเหตุใดๆ โดยมิไดมี้การชาํระ
บญัชี ใหส่้งมอบบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีแก่สารวตัรใหญ่บญัชีหรือ
สารวตัรบญัชีภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัเลิกประกอบธุรกิจ และใหส้ารวตัรใหญบ่ญัชีหรือ
สารวตัรบญัชีเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีดงักล่าวไวไ้ม่นอ้ยกวา่
หา้ปี 
          เมื�อผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีร้องขอ ใหส้ารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีมีอาํนาจขยาย
เวลาการส่งมอบบญัชีและเอกสารตามวรรคหนึ�งได ้แต่ระยะเวลาที�ขยายเมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่
เกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัเลกิประกอบธุรกิจ 
          ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีส่งมอบบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีไม่
ครบถว้นถูกตอ้ง สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีมีอาํนาจเรียกใหผู้ม้ีหนา้ที�จดัทาํบญัชีส่ง
มอบบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้งภายในเวลาที�กาํหนด  
          มาตรา ๑๘ งบการเงิน บญัชี และเอกสารที�สารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีไดร้ับ
และเก็บรักษาไวต้ามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือบุคคลทั�วไปอาจขอตรวจดู
หรือขอภาพถ่ายสําเนาไดโ้ดยเสียค่าใช้จ่ายตามที�อธิบดีกาํหนด 
          [ดูประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดค่าใชจ่้ายในการขอตรวจดู หรือขอ
ภาพถ่ายสําเนางบการเงินของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙]  
 

หมวด ๓  
ผูท้าํบญัชี 

          มาตรา ๑๙ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีตอ้งจดัใหมี้ผูท้าํบญัชีซึ�งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามที�อธิบดี
กาํหนดตามมาตรา ๗ (๖) เพื�อจดัทาํบญัชีตามพระราชบญัญตัินี3  และมีหนา้ที�ควบคุมดแูลผูท้าํ
บญัชีใหจ้ดัทาํบญัชีใหต้รงต่อความเป็นจริงและถูกตอ้งตามพระราชบญัญติันี3  
          ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผูท้าํบญัชีสําหรับกิจการของตนเองก็ได ้ 
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          มาตรา ๒๐ ผูท้าํบญัชีตอ้งจดัทาํบญัชีเพื�อให้มีการแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน
หรือการเปลี�ยนแปลงฐานะการเงินของผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีที�เป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตาม
มาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น  
          มาตรา ๒๑ ในการลงรายการในบญัชี ผูท้าํบญัชีตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี3  
          (๑) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกาํกบั 
หรือลงรายการเป็นรหสับญัชีใหมี้คู่มือแปลรหสัที�เป็นภาษาไทยไว ้
          (๒) เขียนดว้ยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ ์หรือทาํดว้ยวธีิอื�นใดที�ไดผ้ลในทาํนองเดียวกนั    
 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบ 

          มาตรา ๒๒ สารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัรบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชีและเอกสารที�
ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีเพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติันี3 ในการนี3ใหมี้อาํนาจเขา้ไปใน
สถานที�ทาํการหรือสถานที�เก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีของผูมี้
หนา้ที�จดัทาํบญัชีหรือผูท้าํบญัชีหรือสถานที�รวบรวมหรือประมวลขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวได้
ในระหวา่งเวลาทาํการของสถานที�นั3น 
          ในกรณีที�มเีหตุอนัควรเชื�อไดว่้ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญตัินี3  ใหส้ารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชีมีอาํนาจเขา้ไปในสถานที�ตามวรรค
หนึ�ง เพื�อยึด หรืออายดับญัชีและเอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีไดใ้นระหวา่งเวลาพระ
อาทิตยขึ์3นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาทาํการของสถานที�นั3น เมื�อมีเหตุอนัควรเชื�อไดว่้า
หากเนิ�นชา้กว่าจะเอาหมายคน้มาได ้บญัชีเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี หรือเอกสาร
หรือหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัความผิดดงักล่าวนั3นจะถกูยกัยา้ย ซุกซ่อน ทาํลาย หรือทาํให้
เปลี�ยนสภาพไปจากเดิม  
          มาตรา ๒๓ ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  สารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัรบญัชี
ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัต่อผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
          บตัรประจาํตวั ใหเ้ป็นไปตามแบบที�อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          [ดูประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เรื�อง บตัรประจาํตวัสารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัรบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓]  
          มาตรา ๒๔ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี3  ใหส้ารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัร
บญัชีมีอาํนาจสั�งเป็นหนงัสือ 
          (๑) ใหผู้มี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี ผูท้าํบญัชี หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํเกี�ยวกบัการ
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จดัทาํบญัชีหรือการเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชี 
          (๒) ใหผู้มี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีหรือผูท้าํบญัชีส่งบญัชี เอกสารที�ตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชี 
หรือรหสับญัชีมาเพื�อตรวจสอบ 
          หนงัสือที�สั�งตามวรรคหนึ�ง ใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือใหน้าํส่ง ณ 
ภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยู่หรือสถานที�ประกอบธุรกิจของผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี ผูท้าํบญัชี หรือ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งถา้ไม่พบผูร้ับ ณ ภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยู่หรือสถานที�ประกอบธุรกิจของผูน้ ั3น 
จะส่งใหแ้ก่บุคคลใดซึ� งบรรลนุิติภาวะแลว้และอยู่หรือทาํงานอยู่ในบา้นหรือสถานที�ประกอบ
ธุรกิจที�ปรากฏวา่เป็นของผูรั้บนั3นก็ได ้
          ในกรณีที�ไม่สามารถส่งตามวธีิการในวรรคสอง หรือผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชี ผูท้าํบญัชีหรือ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งนั3นออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหใ้ช้วิธีปิดหนงัสือดงักล่าวในที�ซึ� งเห็นไดง่้าย 
ณ ที�อยูห่รือสถานที�ประกอบธุรกิจของผูน้ั3นหรือบา้นที�ผูน้ ั3นมีชื�ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายวา่
ดว้ยการทะเบียนราษฎร หรือโฆษณาขอ้ความยอ่ในหนงัสือพิมพที์�จาํหน่ายเป็นปกติในทอ้งที�
นั3นก็ได ้
          เมื�อไดป้ฏิบตัิตามวธีิการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหถ้ือวา่เป็นอนัไดรั้บแลว้  
          มาตรา ๒๕ หา้มมิให้ผูใ้ดเปิดเผยขอ้ความใดๆ ที�ทราบหรือไดม้าเนื�องจากการปฏิบติัตาม
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๔ เวน้แต่จะมีอาํนาจที�จะทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย  
          มาตรา ๒๖ ในการปฏิบติัหนา้ที� ใหส้ารวตัรใหญ่บญัชีและสารวตัรบญัชีเป็นเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
 
 
 

หมวด ๕ 
บทกาํหนดโทษ 

          มาตรา ๒๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศของอธิบดีที�ออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๖) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท กรณีที�ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
ประกาศของอธิบดีที�ออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหป้รับเป็นรายวนัอีกไม่เกินวนั
ละหา้ร้อยบาทจนกวา่จะปฏิบติัให้ถกูตอ้ง  
          มาตรา ๒๘ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดไม่จดัใหมี้การทาํบญัชีตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื�นบาท และปรับเป็นรายวนัอีกไม่เกินวนัละหนึ�งพนับาท
จนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  
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          มาตรา ๒๙ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบตัติามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท  
          มาตรา ๓๐ ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหา้หมื�นบาท 
          มาตรา ๓๑ ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือ มาตรา ๑๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
          มาตรา ๓๒ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๑ วรรคสี� ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื�นบาท 
          มาตรา ๓๓ ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีผูใ้ดแจง้ขอ้ความตามมาตรา ๑๕ เป็นเทจ็ต่อสารวตัรใหญ่
บญัชีหรือสารวตัรบญัชีวา่บญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีสูญหาย หรือเสียหาย
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรบั  
          มาตรา ๓๔ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท 
          มาตรา ๓๕ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
          มาตรา ๓๖ ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที�ของสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชี ซึ� ง
ปฏิบติัการตามมาตรา ๒๒ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไมเ่กินสองหมื�นบาท 
หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          ผูใ้ดไม่อาํนวยความสะดวกแก่สารวตัรใหญบ่ญัชีหรือสารวตัรบญัชีซึ�งปฏิบติัหนา้ที�ตาม
มาตรา ๒๒ หรือฝ่าฝืนคาํสั�งของสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชี ซึ� งสั�งการตามมาตรา ๒๔ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ  
          มาตรา ๓๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ�งหมื�นบาทหรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหนึ�งเป็นสารวตัรใหญ่บญัชี สารวตัรบญัชี หรือเจา้
พนกังาน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื�นบาทหรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          มาตรา ๓๘ ผูใ้ดทาํให้เสียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น หรือทาํใหสู้ญหายหรือทาํให้ไร้ประโยชน์
ซึ� งบญัชีหรือเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหนึ�งเป็นผู้มีหนา้ที�จดัทาํบญัชี ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          มาตรา ๓๙ ผูใ้ดลงรายการเทจ็ แกไ้ข ละเวน้การลงรายการในบญัชีหรืองบการเงิน หรือ
แกไ้ขเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีเพื�อใหผ้ิดความเป็นจริง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กิน
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สองปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรบั 
          ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหนึ�งเป็นผู้มีหนา้ที�จดัทาํบญัชี ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
          มาตรา ๔๐ ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดซึ�งตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติันี3 เป็นนิติบุคคล 
ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ�งรับผิดชอบในการ
ดาํเนินการของนิติบุคคลนั3น ตอ้งรับโทษตามที�กฎหมายกาํหนดไวส้ําหรับความผิดนั3นๆ ดว้ย 
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาํความผดิของนิติบุคคลนั3น 
          มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา 
๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง ใหอ้ธิบดีหรือผูซึ้�งอธิบดี
มอบหมายมีอาํนาจเปรียบเทียบไดแ้ละเมื�อผูก้ระทาํความผดิไดช้าํระค่าปรับตามที�เปรียบเทียบ 
แลว้ใหค้ดีเป็นอนัเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
          [ดูคาํสั�งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ที� ๗๐/๒๕๕๒ เรื�อง มอบหมายใหข้า้ราชการมีอาํนาจ
เปรียบเทียบตามพระราชบญัญตัิบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๓]  
 

บทเฉพาะกาล 
          มาตรา ๔๒ บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที�ออกตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัที� 
๒๘๕ ลงวนัที� ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที�ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี3 ใชบ้งัคบั
ใหย้งัคงใช้บงัคบัไดต้อ่ไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติันี3  ทั3งนี3  จนกวา่จะไดมี้
กฎกระทรวงหรือประกาศที�ออกตามความในพระราชบญัญตัินี3 ใชบ้งัคบั 
          ผูใ้ดเป็นผูท้าํบญัชีของผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชีอยูก่่อนวนัที�พระราชบญัญติันี3 ใช้บงัคบัไม่นอ้ย
กวา่หา้ปี แต่ไม่มีคุณสมบติัของการเป็นผู้ทาํบญัชีตามที�อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๗ (๖) หาก
ประสงค์จะเป็นผูท้าํบญัชีตามพระราชบญัญตัินี3 ต่อไป ใหแ้จง้ต่ออธิบดีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเงื�อนไขที�อธิบดีประกาศกาํหนด ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญตันีิ3 ใชบ้งัคบั 
และเมื�อผูน้ั3นเขา้รับการอบรมและสําเร็จการอบรมตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาที�
อธิบดีประกาศกาํหนดแลว้ใหผู้น้ ั3นเป็นผูท้าํบญัชีต่อไปไดเ้ป็นเวลาแปดปีนบัแต่วนัที�  พระราช 
บญัญติันี3 ใช้บงัคบั  
          มาตรา ๔๓ ระหวา่งที�ยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีที�กฎหมายกาํหนด ใหถ้ือวา่มาตรฐานการ
บญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยซึ�ง
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชีไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้ เป็นมาตรฐาน
การบญัชีตามพระราชบญัญตัินี3  
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          มาตรา ๔๔ ใหกิ้จการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ซึ�งเริ�มตน้ประกอบกิจการร่วมคา้อยู่
ก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ3 ใช้บงัคบั ไม่ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี3  จนกวา่จะเริ�มรอบ
ระยะเวลาบญัชีใหม่หลงัจากวนัที�พระราชบญัญติันี3ใชบ้งัคบัแลว้ 
          มาตรา ๔๕ ใหผู้มี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีจดัใหมี้ผูท้าํบญัชีให้ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๙ ภายใน
หนึ�งปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี3มผีลใช้บงัคบั 
          กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จะขยายออกไป
อีกตามความจาํเป็นแก่กรณีก็ไดท้ั3งนี3  ตอ้งไม่เกินหนึ�งปี 
          ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง มิใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา ๒๙ มาใช้
บงัคบัแก่ผูมี้หนา้ที�จดัทาํบญัชีที�มิไดจ้ดัให้มีผูท้าํบญัชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ�ง  
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        ชวน หลีกภยั 

        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที�ประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัที� ๒๘๕ ลงวนัที� ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ�งเป็นกฎหมายว่าดว้ยการบญัชีไดใ้ช้
บงัคบัมาเป็นเวลานาน มีหลกัการเกี�ยวกบัการทาํบญัชีหลายประการที�ยงัไม่สอดคลอ้งกบั
ความก้าวหนา้ทางการบญัชีและการจดัทาํบญัชี และไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
การคา้ที�เปลี�ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการบญัชีใหท้นัสมยัยิ�งขึ3น จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3 
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พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                          _____________________ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที� ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยที�เป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี 

 
 
 

ภาคผนวก ซ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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พระราชบญัญติันี3มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ�งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระทาํได้
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ3นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ
รัฐสภา ดงัต่อไปนี3   

มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี3 เรียกวา่ “พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี3 ให้ใช้บังค ับตั3 งแต่วนัถ ัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี3  
“วิชาชีพบญัชี” หมายความว่า วชิาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชี

บริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี 
และบริการเกี�ยวกบัการบญัชีดา้นอื�นตามที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

“ผูท้าํบญัชี” หมายความว่า ผูท้าํบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี 
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามญัหรือการประชุมใหญ่วสิามญั 
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญติันี3   
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติันี3 และให้มี

อาํนาจออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  
กฎกระทรวงนั3นเมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
สภาวชิาชีพบญัชี 

                                          _____________________ 
มาตรา ๖ ใหมี้สภาวชิาชีพบญัชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมและ

พฒันาวชิาชีพบญัชี 
มาตรา ๗ สภาวิชาชีพบญัชีมีอาํนาจหน้าที� ดงัต่อไปนี3  
(๑) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวจิยัเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชี 
(๒) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์

ระหวา่งสมาชิก 
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(๓) กําหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอื�นที�เกี�ยวกับ
วชิาชีพบญัชี 

(๔) กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
(๕) รับขึ3นทะเบียนการประกอบวชิาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใช้ หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(๖) รับรองปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาการบญัชีของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพื�อ

ประโยชน์ในการรับสมคัรเป็นสมาชิก 
(๗) รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
(๘) รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชาํนาญการและการศึกษาต่อเนื�องในดา้นต่าง ๆ 

ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(๙) ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ3นทะเบียนอนัเกี�ยวกบัการ

ประกอบวชิาชีพบญัชีใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี 
(๑๐) ช่วยเหลือแนะนาํเผยแพร่และใหบ้ริการวชิาการแก่ประชาชนเกี�ยวกบัวชิาชีพบญัชี 
(๑๑) ออกข้อบงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
(๑๒) เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(๑๓) ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี�ยวกบันโยบายและปัญหาของวชิาชีพบญัชี 
(๑๔) ดาํเนินการอื�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที�ของสภาวชิาชีพบญัชี

ตามพระราชบญัญติันี3  
มาตรา ๘ สภาวิชาชีพบญัชีอาจมีรายได ้ดงัต่อไปนี3  
(๑) ค่าบาํรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญติันี3  
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๓) ผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นและการดาํเนินกิจการของสภาวชิาชีพบญัชี 
(๔) เงินและทรัพยสิ์นซึ� งมีผูใ้หแ้ก่สภาวิชาชีพบญัชี 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
มาตรา ๙ ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัหมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบ

บญัชี และหมวด ๖ การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการทาํบญัชี ในกรณีที�การประกอบวชิาชีพ
บญัชีด้านใดมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประชาชน หรือเพื�อประโยชน์ที�จะให้มีการ
คุม้ครองประชาชนและพฒันาหรือจดัระเบียบการประกอบวิชาชีพบญัชีดา้นใด จะตราพระราช
กฤษฎีกากาํหนดใหก้ารประกอบวชิาชีพบญัชีดา้นนั3นตอ้งไดรั้บใบอนุญาตหรือตอ้งขึ3นทะเบียนไว้
กบัสภาวชิาชีพบญัชีก็ได ้
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มาตรา ๑๐ เมื�อมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ ใชบ้งัคบัสําหรับวชิาชีพบญัชีดา้นใด หา้มมิ
ใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพบญัชีดา้นนั3น เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตหรือขึ3นทะเบียนกบัสภาวชิาชีพบญัชี 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขึ3นทะเบียนผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามแบบ หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขที�กําหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

ในการขึ3นทะเบียนประกอบวชิาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีจะกําหนดให้ผูขึ้3 นทะเบียนซึ�ง
มิไดเ้ป็นสมาชิกตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก็ได ้แต่จะกาํหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้สูงกว่า
ค่าบาํรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที�เรียกเก็บจากสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีเป็นรายปีไม่ได ้

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลซึ�งประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการสอบบญัชีหรือด้านการทาํบญัชี
หรือใหบ้ริการวชิาชีพบญัชีดา้นอื�นตามที�กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ ตอ้งจดทะเบียน
ต่อสภาวชิาชีพบญัชีตามเงื�อนไข ดงัต่อไปนี3  

(๑) นิติบุคคลนั3นตอ้งจดัให้มีหลกัประกนัเพื�อประกนัความรับผิดต่อบุคคลที�สาม ทั3งนี3  ตาม
ประเภท จาํนวน หลกัเกณฑ ์และวธีิการที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

(๒) ในกรณีประกอบกิจการให้บริการการสอบบญัชี บุคคลซึ� งมีอาํนาจลงนามผูกพนันิติ
บุคคลในการใหบ้ริการการสอบบญัชีตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การกาํหนดหลกัประกนัตามวรรคหนึ�ง (๑) ใหค้าํนึงถึงขนาดและรายไดข้องนิติบุคคลนั3น 
และใหน้าํความเห็นของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสภาวชิาชีพบญัชีมาพิจารณาประกอบดว้ย 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลที�สาม ใหนิ้ติบุคคลซึ�งผูส้อบบญัชีนั3นสังกดั
อยู่ร่วมรับผิดดว้ยอย่างลูกหนี3 ร่วม และในกรณีที�ยงัไม่สามารถชาํระค่าเสียหายไดค้รบจาํนวน ให้
หุน้ส่วนหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล หรือผูแ้ทนนิติบุคคลใดซึ� งตอ้งรับผิดชอบ
ในการดาํเนินการของนิติบุคคลนั3น ตอ้งร่วมรับผิดจนครบจาํนวน เวน้แต่พิสูจน์ไดว่้าตนมิไดมี้ส่วน
รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาํผิดที�ตอ้งรับผิด 
  

หมวด ๒ 
สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 

                                          _____________________ 
มาตรา ๑๒ สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีมีสี�ประเภท ดงันี3  
(๑) สมาชิกสามญั 
(๒) สมาชิกวสิามญั 
(๓) สมาชิกสมทบ 
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(๔) สมาชิกกิตติมศกัดิ[  
มาตรา ๑๓ สมาชิกสามญัตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี3 
(๑) มีอายไุม่ตํ�ากวา่ยี�สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) สําเร็จการศึกษาวิชาการบญัชีไม่ตํ�ากว่าระดบัปริญญาตรี หรือไดรั้บประกาศนียบตัร 

หรือวุฒิอื�นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบญัชีที�สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสําเร็จ
การศึกษาสาขาอื�นตามที�สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนด 

(๔) ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณอนันาํมาซึ� งความเสื�อมเสียเกียรติศกัดิ[ แห่งวิชาชีพ
บญัชีตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

(๕) ไม่เคยต้องโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกในคดีที�เป็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอนัจะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสียเกียรติศักดิ[ แห่งวชิาชีพตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภา
วชิาชีพบญัชี 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที�กาํหนด
ในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๑๔ สมาชิกวสิามญัและสมาชิกสมทบตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทย และตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

ความในวรรคหนึ�ง มิให้ใช้บังคบักับผู ้ซึ� งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีสัญชาติของประเทศซึ� ง
ยินยอมใหผู้มี้สัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบญัชีในประเทศนั3นได ้และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกวสิามญั แต่ผูน้ ั3นจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) 

มาตรา ๑๕ สมาชิกกิตติมศกัดิ[  ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิซึ� งได้รับเชิญเป็นสมาชิกตามมติของ
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๑๖ สมาชิกสามญัมีสิทธิและหนา้ที� ดงัต่อไปนี3  
(๑)  แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ 
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ 
(๓)  เลือกตั3ง รับเลือกตั3ง หรือรับแต่งตั3ง เป็นกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอื�นอนัเกี�ยวกบั

กิจการของสภาวชิาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติันี3  
(๔)  ชาํระค่าบาํรุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 
(๕)  ผดุงไว้ซึ� งเกียรติศ ักดิ[ แห่งวิชาชีพบัญชีและปฏิบ ัติตนตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตัินี3  
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(๖)  สิทธิและหน้าที�อื�นตามที�สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนด 
สมาชิกวสิามญั สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศกัดิ[  มีสิทธิและหน้าที�ตาม (๑) (๔) (๕) และ (๖) 

มาตรา ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ3นสุดลง เมื�อ 
               (๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ หรือ

คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีมีมติเพิกถอนสําหรับกรณีสมาชิกกิตติมศกัดิ[  
(๔) ไม่ชาํระค่าบาํรุงสมาชิกโดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพ

บญัชี 
มาตรา ๑๘ ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัสภาวชิาชีพบญัชีอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั3 ง 
การประชุมใหญ่อื�นนอกจากการประชุมใหญ่สามญั เรียกวา่ การประชุมใหญ่วสิามญั  
มาตรา ๑๙ สมาชิกสามญัอาจขอใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ที�กําหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี ในการนี3  นายกสภาวิชาชีพบญัชีตอ้งเรียกประชุมใหญ่
วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอ 

มาตรา ๒๐ ในการประชุมใหญ่ ตอ้งมีสมาชิกสามญัมาประชุมไม่น้อยกวา่สองร้อยคนจึง
เป็นองคป์ระชุม 

การประชุมใหญ่ครั3 งใด เมื�อล่วงพน้เวลาที�กําหนดไวเ้ป็นเวลาสามสิบนาทีแล้วมีสมาชิก
สามญัมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามวรรคหนึ�ง และการประชุมนั3นได้เรียกประชุมตามมาตรา 
๑๙ ให้งดการประชุมครั3 งนั3น แต่ถา้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีเป็นผู้จดัให้มีการประชุม ให้
เลื�อนการประชุมนั3นออกไป โดยให้นายกสภาวิชาชีพบญัชีเรียกประชุมใหญ่อีกครั3 งหนึ�งภายใน
สามสิบวนัและในการประชุมใหญ่ครั3 งนี3  ใหอ้งคป์ระชุมประกอบดว้ยสมาชิกสามญัเท่าที�มาประชุม 

มาตรา ๒๑ ในการประชุมใหญ่ ให้นายกสภาวิชาชีพบญัชีเป็นประธานในที�ประชุม ใน
กรณีที�นายกสภาวชิาชีพบญัชีไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดห้รือไม่ปฏิบตัหินา้ที� 
ใหอุ้ปนายกสภาวชิาชีพบญัชีคนที�หนึ�งหรือคนที�สองตามลาํดบัเป็นประธานในที�ประชุม ถ้านายก
สภาวชิาชีพบญัชีและอุปนายกสภาวชิาชีพบญัชีไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที� ใหส้มาชิกสามญัที�มาประชุมเลือกสมาชิกสามญัคนหนึ�งทาํหนา้ที�เป็นประธาน
ในที�ประชุม 
  

หมวด ๓ 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี 
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                                          _____________________ 
มาตรา ๒๒ ใหมี้คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี ประกอบดว้ย 
(๑) นายกสภาวชิาชีพบญัชี ซึ� งที�ประชุมใหญเ่ลือกตั3งจากสมาชิกสามญั 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีทุกดา้น ประธาน

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซึ� งนายกสภาวิชาชีพบญัชีและกรรมการโดยตาํแหน่งตาม(๒) มี

มติแต่งตั3งจากผูท้รงคุณวฒิุเกี�ยวกบัวชิาการบญัชีสองคนและผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมายหนึ�งคน 
(๔) กรรมการซึ�งที�ประชุมใหญ่เลือกตั3งจากสมาชิกสามญั มีจาํนวนไม่เกินห้าคน 
ใหเ้ลขาธิการสภาวชิาชีพบญัชีเป็นกรรมการและเลขานุการ และจะให้มีผูช่้วยเลขานุการก็

ไดต้ามความจาํเป็นและตามมติของคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี 
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของนายกสภาวชิาชีพบญัชี กรรมการตาม (๓) และ (๔) 

และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั3งนายกสภาวิชาชีพบญัชี และกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๒๓ นายกสภาวิชาชีพบญัชี และกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที�นายกสภาวิชาชีพบญัชี หรือกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) พ้นจาก
ตาํแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที�ที�ประชุมใหญ่เลือกต ั3งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เพิ�มขึ3น
ในระหว่างที�กรรมการซึ� งเลือกตั3งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั3งหรือแต่งตั3ง
แทนตาํแหน่งที�วา่งหรือเป็นกรรมการเพิ�มขึ3น อยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการซึ�ง
ไดเ้ลือกตั3งหรือแต่งตั3งไวแ้ลว้ 

เมื�อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ�ง หากยงัมิไดมี้การเลือกตั3งนายกสภาวิชาชีพบญัชี
หรือยงัมิได้มีการแต่งตั3งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือยงัมิได้มีการเลือกตั3งกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔) ขึ3นใหม่ ใหน้ายกสภาวชิาชีพบญัชีหรือกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั3น
อยู่ในตาํแหน่งเพื�อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่นายกสภาวิชาชีพบญัชีหรือกรรมการซึ� งไดรั้บเลือกตั3ง
หรือแต่งตั3งใหม่เขา้รับหนา้ที� 

นายกสภาวชิาชีพบญัชีหรือกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั3งหรือ
แต่งตั3งอีกได ้แต่นายกสภาวชิาชีพบญัชีจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้

มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชีและ
กรรมการตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) พน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) พน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
(๕) รัฐมนตรีมีคาํสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๖๓ 
มาตรา ๒๕ ใหน้ายกสภาวชิาชีพบญัชีเลือกกรรมการเพื�อแต่งตั3งให้ดาํรงตาํแหน่งอุปนายก

ตามจาํนวนที�คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด ตําแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิก และนาย
ทะเบียน ตาํแหน่งละหนึ�งคน และตาํแหน่งอื�นตามที�คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดตาม
ความจาํเป็น 

การปฏิบติัหนา้ที� อาํนาจหน้าที� และการพน้จากตาํแหน่งของผูด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึ�ง 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๒๖ การประชุมคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั3งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ3นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี3ขาด 

มาตรา ๒๗ คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชี จะแต่งตั3งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือ
ปฏิบติัการตามที�มอบหมายก็ได ้

ใหน้าํความในมาตรา ๒๖ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๘ ใหค้ณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีมีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี3  
(๑) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพบญัชีให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
(๒) กระทาํกิจการที�อยู่ในอาํนาจหนา้ที�ของสภาวชิาชีพบญัชีตามพระราชบญัญติันี3  
(๓) เสนอร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีในกิจการต่าง ๆ ที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี3

ต่อที�ประชุมใหญ่สภาวชิาชีพบญัชี 
(๔) จดัใหม้ีการประชุมใหญ่ 
(๕) ออกระเบียบเพื�อปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี3  
มาตรา ๒๙ สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่หนึ� งร้อยคนจะเขา้ชื�อเสนอร่างขอ้บงัคบัตามมาตรา 

๒๘ (๓) ต่อสภาวิชาชีพบญัชีดว้ยก็ได ้
ใหค้ณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีจดัให้มีการประชุมใหญ่เพื�อพิจารณาร่างขอ้บงัคบัสภา

วชิาชีพบญัชีตามวรรคหนึ�งโดยไม่ชกัชา้ 
มาตรา ๓๐ วิธีการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพ

บญัชี 
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ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีเกี�ยวกบัค่าบาํรุงสมาชิกหรือค่าธรรมเนียม หรือร่างขอ้บงัคบั
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ� ง และมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีก่อน 

ร่างขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชีซึ�งสภาวชิาชีพบญัชีอนุมติั หรือคณะกรรมการกาํกบัดูแลการ
ประกอบวชิาชีพบญัชีใหค้วามเห็นชอบตามวรรคสองแลว้ แลว้แต่กรณี เมื�อนายกสภาวชิาชีพบญัชี
ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๓๑ ในกิจการที�เกี�ยวกบับุคคลภายนอก ให้นายกสภาวิชาชีพบญัชีมีอํานาจกระทาํ
การแทนสภาวชิาชีพบญัชี ในการนี3  นายกสภาวิชาชีพบญัชีจะมอบหมายเป็นหนงัสือให้กรรมการ
อื�นกระทาํการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได ้

มาตรา ๓๒ เพื�อประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมการประกอบวชิาชีพบญัชีด้านต่าง ๆ 
ใหมี้คณะกรรมการวชิาชีพบญัชีของแต่ละดา้น ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอื�นมี
จาํนวนตามที�คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีกาํหนด 

ประธานกรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นต่าง ๆ ให้มาจากการเลือกตั3งของสมาชิกสามญัโดยที�
ประชุมใหญ่สภาวชิาชีพบญัชี 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของประธานกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบญัชีตามวรรค
หนึ�ง การแต่งตั3งหรือการเลือกตั3ง การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง อาํนาจหน้าที�และการ
ดาํเนินการอื�นของประธานกรรมการหรือกรรมการวชิาชีพบญัชี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพ
บญัชี 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 

                                          _____________________ 
มาตรา ๓๓ ใหม้ีคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ ซึ� ง

คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีแต่งตั3งจากผู ้มีความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์เกี�ยวกบัการ
บญัชี มีจาํนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน และผูแ้ทนกรมการประกันภยั ผูแ้ทนกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ ผูแ้ทนกรมสรรพากร ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสํานกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็น
กรรมการ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 
ให้กรรมการตามวรรคหนึ� งเลือกกรรมการคนหนึ� งเป็นประธานกรรมการ และเลือก

กรรมการอีกคนหนึ�งเป็นเลขานุการ 
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คุณสมบติั ล ักษณะต้องห้าม การคัดเลือก และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีมีอาํนาจหน้าที�กําหนดและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี เพื�อใช้เป็นมาตรฐานในการจดัทาํบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชี
และกฎหมายอื�น 

มาตรฐานการบญัชีตอ้งจดัทาํขึ3นเป็นภาษาไทย 
มาตรฐานการบญัชีที�คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีกําหนดและปรับปรุงเมื�อ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

เมื�อไดรั้บแจง้จากผูท้าํบญัชี ผูมี้หน้าที�จดัทาํบญัชี ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงิน กรมการประกนัภยั 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สํานกังานคณะกรรมการกําก ับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื�นใด ว่ามีปัญหา
เกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดไวซึ้� งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวทาํให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบกิจการ คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูที้�เกี�ยวขอ้ง และกาํหนด ปรับปรุง หรือพฒันามาตรฐานการบญัชีโดยพลนั 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีอาจแต่งตั3งคณะอนุกรรมการเพื�อ
พิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างใดตามที�มอบหมายได ้

มาตรา ๓๖ ให้นาํความในมาตรา ๒๖ มาใช้บงัคับกบัการประชุมคณะกรรมการกาํหนด
มาตรฐานการบญัชีและคณะอนุกรรมการซึ� งคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีแต่งตั3งโดย
อนุโลม 
  

หมวด ๕ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการสอบบญัชี 

                                          _____________________ 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที�มีกฎหมายบญัญตัิให้มีการสอบบญัชี หรือให้เอกสารใดตอ้งมีผูส้อบ

บญัชีลงลายมือชื�อรับรองหรือแสดงความเห็น ห้ามมิให้ผูใ้ดลงลายมือชื�อรับรองการสอบบญัชี 
รับรองเอกสาร หรือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบญัชี เวน้แต่เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หรือ
เป็นการกระทาํในอาํนาจหนา้ที�ทางราชการ 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดจะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวชิาชีพบญัชี 
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การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้
เป็นไปตามแบบและหลกัเกณฑที์�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

เมื�อไดรั้บใบอนุญาตแลว้และใบอนุญาตนั3นมิได้ถูกพกัใช้หรือถูกเพิกถอนให้ผู ้สอบบญัชี
รับอนุญาตไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพากรในการตรวจสอบและรับรองบญัชี
ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๓๙ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี3  

(๑) เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกวสิามญัตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แต่ในกรณีเป็นสมาชิก
วิสามญัซึ� งเป็นคนต่างด้าวต้องเป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยดีพอที�จะสามารถสอบบัญชีและจดัทาํ
รายงานเป็นภาษาไทยได ้และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และเมื�อไดรั้บใบอนุญาตแล้วต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการทาํงานของคนต่างดา้วด้วย จึงจะปฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตได ้

(๒) ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคยปฏิบติังานเกี�ยวกบัวิชาชีพบญัชี
มาแลว้ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

(๓) ไม่เคยต้องคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เนื�องจากกระทาํความผิดตามมาตรา ๒๖๙ 
มาตรา ๓๒๓ หรือความผิดเกี�ยวกบัทรัพยเ์วน้แต่ความผิดฐานทาํให้เสียทรัพย์และความผิดฐานบุก
รุกตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี กฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี 
หรือกฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดความผิดเกี�ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บริษทั
จาํกดั สมาคม และมูลนิธิ เฉพาะที�เกี�ยวกับการรับรองงบการเงินหรือบญัชีอื�นใดอนัไม่ถูกตอ้งหรือ
ทาํรายงานเท็จหรือความผิดตามหมวด ๕ และหมวด ๖ แห่งพระราชบญัญติันี3  เวน้แต่ต้องคํา
พิพากษาหรือพน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอื�นตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
มาตรา ๔๐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซึ�งถูกสั�งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้

เมื�อพน้หา้ปีนบัแต่วนัที�ถูกสั�งเพิกถอนใบอนุญาต แต่เมื�อคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีไดพิ้จารณา
คาํขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูน้ ั3นจะยื�นคาํขอรับใบอนุญาตไดอ้ีกเมื�อสิ3น
ระยะเวลาหนึ� งปีนับแต่วนัที�คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีปฏิเสธการออกใบอนุญาต ถ้า
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีปฏิเสธการออกใบอนุญาตเป็นครั3งที�สองแลว้ ผูน้ ั3นเป็นอนัหมดสิทธิ
ขอรับใบอนุญาตอีกต่อไป 
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มาตรา ๔๑ ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตไม่มีอายุ แต่ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที�สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนด 

ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสิ3นผล เมื�อผูรั้บใบอนุญาต 
(๑) ตาย 
(๒) พน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๙ 
(๔) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื�องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
(๕) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและไม่ไดร้ับการผ่อนผนัตามที�คณะกรรมการสภา

วชิาชีพบญัชีกาํหนด 
(๖) ไม่เข้ารับการอบรมตามหลกัสูตรที�สภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้ครบถว้นตามมาตรา 

๔๓ และสภาวชิาชีพบญัชีไม่ไดมี้คาํสั�งพกัใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๔๒ เมื�อสภาวิชาชีพบญัชีได้รับคาํขอรับใบอนุญาตแล้วเ ห็นว่าผู ้ยื�นคาํขอมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๙ ใหส้ภาวชิาชีพบญัชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ผูย้ื�นคาํขอโดยเร็ว ซึ� งตอ้งไม่เกินเก้าสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํขอ 

ในกรณีที�สภาวชิาชีพบญัชีไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผูยื้�นคาํขอ สภาวิชาชีพบญัชีตอ้งแสดง
เหตุผลของการไม่ออกใบอนุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ ในกรณีเช่นนี3ผูย้ื�นคาํขอมีสิทธิอุทธรณ์การไม่ออก
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีกาํหนด 

มาตรา ๔๓ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีหน้าที�ต้องเ ข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบติัตามวรรคหนึ� ง สภาวิชาชีพบญัชีจะมีคาํสั�งพกัใช้
ใบอนุญาตของผูน้ ั3นไวจ้นกวา่ผูน้ ั3นจะไดป้ฏิบติัตามก็ได ้
  

หมวด ๖ 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพดา้นการทาํบญัชี 

                                          _____________________ 
มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทาํบญัชี เวน้แต่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

บญัชีหรือขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชี 
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขในการขึ3นทะเบียนตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั

สภาวชิาชีพบญัชี 
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มาตรา ๔๕ ผู ้ทําบัญชีที�จะขึ3 นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบญัชีต้องมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี3 

(๑) มีภูมิลาํเนาหรือถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
(๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที�จะทาํบญัชีเป็นภาษาไทยได ้
(๓) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เนื�องจากกระทาํความผิดตามฐานความผิดหรือ

กฎหมายที�กาํหนดในมาตรา ๓๙ (๓) เวน้แต่ตอ้งคาํพิพากษาหรือพน้โทษมาแลว้ไม่น้อยกวา่สามปี 
(๔) มีคุณวฒิุการศึกษาตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
(๕) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอื�น ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี 

  
หมวด ๗ 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
                                          _____________________ 
มาตรา ๔๖ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีมีหน้าที�

ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามมาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งที�กาํหนดตามพระราชบญัญตัินี3  

บุคคลตามวรรคหนึ� งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานที�กําหนดตาม
พระราชบญัญตัินี3  ใหถ้ือวา่ผูน้ ั3นประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

มาตรา ๔๗ ให้สภาวิชาชีพบญัชีจดัทาํจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีขึ3นเป็น
ภาษาไทย และอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้กาํหนดในเรื�องดงัต่อไปนี3  

(๑) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรม และความซื�อสัตยสุ์จริต 
(๒) ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
(๓) ความรับผิดชอบต่อผูร้ับบริการและการรักษาความลบั 
(๔) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู ้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผู ้ประกอบ

วชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ที�ให ้
มาตรา ๔๘ ขอ้ความใดในสัญญาจา้งสอบบญัชีที�กาํหนดใหมี้ผลเป็นการจาํกัดหรือปฏิเสธ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ขอ้ความนั3นเป็นโมฆะ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะรายงานผลการสอบบญัชีโดยระบุขอ้ความใดอนัแสดงว่าตนไม่

รับผิดชอบในผลการตรวจสอบ หรือแสดงความไม่ชดัเจนในผลการตรวจสอบเพราะเหตุที�ตนมิได้
ปฏิบัติหน้าที�โดยครบถ้วนที�พึงคาดหวงัได้จากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือโดยครบถ้วนตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีมิได ้
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การกระทาํตามวรรคสองถือวา่เป็นการพฤติผิดจรรยาบรรณ 
มาตรา ๔๙ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดงัต่อไปนี3  
(๑) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
(๒) ภาคทณัฑ ์
(๓) พกัใช้ใบอนุญาต พกัการขึ3นทะเบียน หรือห้ามการประกอบวิชาชีพบญัชีด้านที�

ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกาํหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ3นทะเบียนหรือสั�งให้พน้จากการเป็นสมาชิกสภา

วชิาชีพบญัชี 
มาตรา ๕๐ ใหมี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจาํนวนไม่น้อยกวา่เกา้คนแต่ไม่เกินสิบห้าคน 

ซึ�งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีแต่งต ั3งโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบญัชี
จากผูซึ้� งมีความเที�ยงธรรมและมีความซื�อสัตยสุ์จริตเป็นที�ประจกัษ์ และมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี3 

(๑) เป็นสมาชิกสามญั 
(๒) ประกอบวิชาชีพบญัชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที�กาํหนดในขอ้บงัคับสภา

วชิาชีพบญัชี 
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
(๔) ไม่ดาํรงตาํแหน่งนายกสภาวชิาชีพบญัชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื�นตาม

พระราชบญัญตัินี3  
ในกรณีที�เป็นการสมควรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�นของรัฐและคณะกรรมการ

จรรยาบรรณได้วนิิจฉัยเรื� องเกี�ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ให้
คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีโดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่สภาวชิาชีพบญัชีขอให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�กฎหมายกาํหนดใหมี้หนา้ที�ดูแลเรื�องจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีแต่งตั3งผูแ้ทนของตนเพื�อเป็นกรรมการจรรยาบรรณตามวรรคหนึ�งได ้ในกรณีนี3ไม่ให้
นาํความในวรรคหนึ�ง (๑) และ (๒) มาใชบ้งัคบั 

ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการจรรยาบรรณดว้ยกนัคนหนึ�ง เป็นประธาน
กรรมการ และจะให้มีผูด้าํรงตาํแหน่งอื�นตามที�คณะกรรมการจรรยาบรรณกาํหนดก็ได ้

มาตรา ๕๑ ใหก้รรมการจรรยาบรรณมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บ
การแต่งตั3งอีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้

ใหก้รรมการจรรยาบรรณซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระปฏิบตัิหน้าที�ไปพลางก่อนจนกวา่
กรรมการจรรยาบรรณใหม่จะเขา้รับหนา้ที� 
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มาตรา ๕๒ นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ให้กรรมการจรรยาบรรณพ้นจาก
ตาํแหน่ง เมื�อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐ 
(๔) ที�ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบญัชีมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม

ของจาํนวนสมาชิกสามญัที�มาประชุม แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สองร้อยคะแนนเสียง 
ในกรณีที�ต ําแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั3 ง

กรรมการจรรยาบรรณแทนตาํแหน่งที�ว่างไปพลางก่อน และให้กรรมการจรรยาบรรณซึ� งได้รับ
แต่งตั3งปฏิบติัหนา้ที�ไดจ้นถึงการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

มาตรา ๕๓ เมื�อมีผูก้ล่าวหาหรือปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่าผูป้ระกอบวชิาชีพ
บญัชีหรือผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวชิาชีพบญัชีผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณดาํเนินการสอบสวนพิจารณาโดยเร็ว 

สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ�ง สิ3นสุดลงเมื�อพน้หนึ�งปีนบัแต่วนัที�ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
หรือผูก้ล่าวหารู้เรื�องการประพฤติผิดจรรยาบรรณและรู้ตวัผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั3งนี3 ไม่เกิน
สามปีนบัแต่วนัที�มีการประพฤติจรรยาบรรณนั3น 

การยื�นคาํกล่าวหา การสอบสวน และการพิจารณาเรื� องจรรยาบรรณให้เป็นไปตามที�
กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

ในการดาํเนินการสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะ
แต่งตั3งคณะอนุกรรมการเพื�อดาํเนินการแทนก็ได ้โดยประกอบดว้ยกรรมการจรรยาบรรณอยา่งนอ้ย
หนึ�งคนและอนุกรรมการอื�นซึ� งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั3งจากผู้ซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕๐ (๑) (๓) และ (๔) ตามจาํนวนที�เห็นสมควร 

คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการมีอาํนาจเรียกบุคคลที�เกี�ยวข้องมาให้
ถอ้ยคําหรือชี3 แจงข้อเท็จจริงหรือทาํคาํชี3 แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลกัฐานใด เพื�อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา เพื�อประโยชน์แก่การสอบสวนก็ได ้

เมื�อคณะอนุกรรมการทําการสอบสวนเสร็จแลว้ ให้เสนอเรื� องพร้อมทั3 งความเห็นต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื�อพิจารณา 

การถอนเรื�องการกล่าวหาที�ไดยื้�นหรือแจง้ไวแ้ล้วนั3น ไม่เป็นเหตุให้ระงบัการดาํเนินการ
ตามพระราชบญัญติันี3  
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มาตรา ๕๔ เมื�อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาจากผลการสอบสวนแลว้มีมติวา่ผู้ใด
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ใหมี้คาํสั�งลงโทษผูน้ั3นตามมาตรา ๔๙ 

ในกรณีที�คณะกรรมการจรรยาบรรณมีมติวา่ผูถู้กกล่าวหามิไดป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณให้
สั�งยกคาํกล่าวหา 

การออกคาํสั�งลงโทษตามวรรคหนึ�งหรือการออกคาํสั�งยกคาํกล่าวหาตามวรรคสอง ใหแ้จง้
คาํสั�งใหผู้ก้ล่าวหาและผูถู้กกล่าวหาทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

มาตรา ๕๕ ผูก้ล่าวหาหรือผูซึ้� งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั�งลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์
คาํสั�งตามมาตรา ๕๔ ต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีไดภ้ายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�คณะกรรมการกาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บญัชีกาํหนด 

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีใหเ้ป็นที�สุด 
การอุทธรณ์คาํสั�งไม่เป็นการทุเลาการปฏิบติัตามคาํสั�งลงโทษ เวน้แต่คณะกรรมการกํากบั

ดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีจะสั�งเป็นอย่างอื�น 
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบติัหน้าที�ตามพระราชบญัญติันี3  ให้กรรมการจรรยาบรรณและ

อนุกรรมการจรรยาบรรณที�คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั3 งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๗ กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นการ
ส่วนตวัในเรื� องที�ปรึกษาหารือเรื�องหนึ� งเรื�องใด ห้ามมิให้เข ้าร่วมพิจารณา ปรึกษาหารือ หรือ
ลงคะแนนเสียงในเรื�องนั3น 

มาตรา ๕๘ ให้นําความในมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับกบัการประชุมของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยอนุโลม 
  

หมวด ๘ 
การกาํกบัดแูล 

_________________ 
มาตรา ๕๙ ใหมี้คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี ประกอบด้วย 
(๑) ปลดัประทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมการประกนัภยั อธิบดีกรมสรรพากร ผู้วา่การ

ตรวจเงินแผ่นดิน ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นายกสภาวชิาชีพบญัชี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานกรรมการหอการคา้ไทย 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั3งจากผู ้มีความรู้และความเชี�ยวชาญเกี�ยวกับ
วชิาการบญัชีสองคน และผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นกฎหมายหนึ�งคน 

ใหอ้ธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นกรรมการและเลขานุการ และใหแ้ต่งตั3งเจา้หนา้ที�กรม
พฒันาธุรกิจการคา้เป็นผูช้่วยเลขานุการตามความจาํเป็น 

ใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ทาํหนา้ที�ธุรการและสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
กาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที�คณะกรรมการกํากบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชี
มอบหมาย 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๓) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับการ
แต่งตั3งอีกได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้

มาตรา ๖๐ ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีมีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี3  
(๑) กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสภาวิชาชีพบญัชีให้เป็นไปตามกฎหมายและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของสภาวชิาชีพบญัชี 
(๒) เสนอแนะใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 
(๓) ใหค้วามเห็นชอบขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชีตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรฐาน

การบญัชีตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
(๔) พิจารณาอุทธรณ์ของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสอง 
(๕) พิจารณาอุทธรณ์ของผูก้ล่าวหาหรือผูซึ้�งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั�งลงโทษตาม

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ�ง 
(๖) แต่งตั3งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบติัการตามที�อยู่ในอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชี 
มาตรา ๖๑ ในการดาํเนินการของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีตาม

มาตรา ๖๐ (๑) ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีมีอาํนาจดงัต่อไปนี3ดว้ย 
(๑) สอบสวนขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสภาวชิาชีพบญัชี 
(๒) สั�งเป็นหนงัสือใหส้มาชิก กรรมการ หรืออนุกรรมการอื�นใดของสภาวชิาชีพบญัชีหรือ

บุคคลใดชี3แจงขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบักิจการของสภาวชิาชีพบญัชี 
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(๓) สั�งเป็นหนังสือให้สภาวิชาชีพบญัชี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบญัญตัินี3 ระงับ แก้ไข หรือวางมาตรการแก้ไขการกระทาํอนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์หรือขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๖๒ ใหน้าํความในมาตรา ๒๖ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแล
การประกอบวชิาชีพบญัชี และคณะอนุกรรมการ ซึ�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพ
บญัชีแต่งตั3งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ เมื�อปรากฏว่านายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ หรืออนุกรรมการตาม
พระราชบญัญตัินี3ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของคณะกรรมการกาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี 
หรือกระทาํการอนัเป็นการเสื�อมเสียอย่างร้ายแรงแก่สภาวชิาชีพบญัชี ให้คณะกรรมการกาํกบัดูแล
การประกอบวชิาชีพบญัชีทาํการสอบสวนโดยเร็ว และเสนอผลการพิจารณาเพื�อใหรั้ฐมนตรีมีคาํสั�ง
ใหน้ายกสภาวชิาชีพบญัชี กรรมการ หรืออนุกรรมการผูน้ั3นพน้จากตาํแหน่ง 

คาํสั�งของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที�สุด 
ในกรณีที�กรรมการโดยตาํแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๒) ผูใ้ดถูกสั�งให้พน้จากตาํแหน่งตาม

วรรคหนึ�ง ให้กรรมการผูน้ ั3นพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๒๒ (๒) ดว้ย 
มาตรา ๖๔ ในกรณีที�รัฐมนตรีมีคาํสั�งตามมาตรา ๖๓ อนัเป็นผลให้จาํนวนกรรมการของ

คณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีเหลือไม่ถึงกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการที�พึงมี  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั3งสมาชิกสามญัเท่าจาํนวนกรรมการที�จะมีได้ตามมาตรา ๒๒ เป็น

กรรมการชั�วคราวแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งในวนัเดียวกันกับวนัที� รัฐมนตรีมีคําสั�งให้
กรรมการพน้จากตาํแหน่งให้มีการเลือกตั3งหรือแต่งตั3งกรรมการใหม่ตามมาตรา ๒๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�รัฐมนตรีมีคาํสั�งแต่งตั3งกรรมการชั�วคราว เวน้แต่มีวาระเหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ�งร้อยแปดสิบวนั รัฐมนตรีจะสั�งให้ไม่มีการเลือกต ั3งก็ได้ และให้ผู้ซึ� งได้รับเลือกตั3งหรือแต่งตั3ง
เป็นกรรมการแทนอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที�เหลืออยู่ของผูซึ้� งตนแทน 

ใหก้รรมการชั�วคราวซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั3งพน้จากตาํแหน่งเมื�อกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที�
แลว้ 

 
หมวด ๙ 

บทกาํหนดโทษ 
                                                ________________ 
มาตรา ๖๕ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก

หมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

DPU



146 

มาตรา ๖๖ นิติบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสาม
แสนบาทและปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๖๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตผูใ้ดถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา ๔๓ ทาํการสอบ
บญัชีในระหวา่งนั3น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาทหรือทั3งจาํทั3ง
ปรับ 

มาตรา ๖๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี�หมื�น
บาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีหรือผูซึ้� งขึ3นทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีผู้ใดถูก
ลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือ (๔) ทาํการประกอบวิชาชีพบญัชีใน
ระหวา่งนั3น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื�นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา ๕๓ วรรค
หา้ หรือคาํสั�งของคณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีตามมาตรา ๖๑ (๒) หรือ (๓) 
มมมมมมมมใต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท หรือทั3งจาํทั3ง
ปรับ 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดซึ�งตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติันี3 เป็นนิติบุคคล
ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนิติบุคคล หรือบุคคลใด ซึ�ง
รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั3น ต้องรับโทษตามที�กฎหมายกําหนดไวส้ําหรับ
ความผิดนั3น ๆ ด้วย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาํความผิด
ของนิติบุคคลนั3น 
  

บทเฉพาะกาล 
_________________ 

มาตรา ๗๓ ใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตตามพระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในวนั
ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี3 ใช้บงัคบัเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามพระราชบญัญติันี3 ต่อไปจนกวา่
ใบอนุญาตจะสิ3นอายุหรือถูกเพิกถอนตามพระราชบญัญติันี3  

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ�มแรก ใหค้ณะกรรมการสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยทาํหนา้ที�คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีจนกว่าคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี
ตามพระราชบญัญติันี3จะเขา้รับหนา้ที� และใหถื้อว่านายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
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แห่งประเทศไทยเป็นนายกสภาวิชาชีพบญัชีจนกวา่จะมีการเลือกตั3งนายกสภาวิชาชีพบญัชีตาม
พระราชบญัญตัินี3  แต่ตอ้งไม่เกินหนึ�งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี3 ใช้บงัคบั 

มาตรา ๗๕ ในระหว่างที�สภาวิชาชีพบญัชียงัมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน ให้คณะกรรมการ
กาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีทาํหน้าที�สภาวชิาชีพบญัชีเพื�ออนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ
ขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพบญัชี 

มาตรา ๗๖ ใหบ้รรดากฎกระทรวง ขอ้บงัคบั หรือประกาศที�ออกตามพระราชบญัญติัผูส้อบ
บญัชี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผลใช้บงัคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบงัคบั หรือประกาศตาม
พระราชบญัญตัินี3  ในเรื�องเดียวกนัออกใช้บงัคบั 

ในกรณีที�มีปัญหาไม่อาจปฏิบตัิตามกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศที�ออกตาม
พระราชบญัญตัิผูส้อบบญัชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใ้นเรื� องใด ให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบ
วชิาชีพบญัชีกาํหนดวธีิปฏิบติัหรือยกเวน้การปฏิบติัในเรื�องนั3นขึ3นเป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั�วไป 

มาตรา ๗๗ ในวาระเริ�มแรกที�ยงัมิไดม้ีการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามพระราชบญัญติันี3  
คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชีจะกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการบญัชีที�สมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้กาํหนดขึ3นและใช้กนัแพร่หลายอยู่แลว้ก่อน
วนัที�พระราชบญัญติันี3 ใช้บงัคบัเป็นมาตรฐานการบญัชีตามพระราชบญัญติันี3ไปพลางก่อนก็ได ้

มาตรา ๗๘ นิติบุคคลใดให้บริการการสอบบัญชีหรือการทําบญัชีอยู่แล ้วก่อนวนัที�
พระราชบญัญตัินี3 ใช้บงัคับ ให้ยื�นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบญัชีภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�
พระราชบญัญตัินี3 ใช้บงัคบัตามเงื�อนไข ดงัต่อไปนี3  

(๑) นิติบุคคลนั3นตอ้งจดัให้มีหลกัประกนัตามมาตรา ๑๑ (๑) ใหค้รบถว้นภายในระยะเวลา
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงซึ�งตอ้งไม่เกินกวา่สามปี 

(๒) ดาํเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๑ (๒) ให้ครบถ้วนภายในสามปีนับแต่วนัที�
พระราชบญัญตัินี3 ใช้บงัคบั 
   

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื�องจากในปัจจุบนันี3การประกอบ
วชิาชีพบญัชีไดข้ยายครอบคลุมออกไปหลายดา้น ไม่ว่าการทาํบญัชี การสอบบญัชี การบญัชีบริหาร 
การวางระบบบญัชี การบญัชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี หรือบริการดา้นอื�น ซึ� งมี
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ความเกี�ยวข้องสัมพนัธ์กับกิจกรรมในทางธุรกิจต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง สมควรส่งเสริมให้ผู้
ประกอบวชิาชีพบญัชีอยู่ภายใตก้ารดูแลของสภาวชิาชีพบญัชีเดียวกนั เพื�อเป็นศูนยร์วมและส่งเสริม
ความเป็นปึกแผ่น รวมทั3งให้ความรู้และพฒันาส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวชิาชีพ เพื�อให้ผู ้
ประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจนเพื�อให้มีการ
ควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวชิาชีพ  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  
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