
 

 

 
 
 

การพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย 
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สมชาย     เลิศภริมยสุข 

คณบดีคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
 

ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได

กําหนดผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยไว 6 ดาน 

คือ 

1. ดานการทําบัญชี 
2. ดานการสอบบัญช ี

3. ดานการบัญชีบริหาร 
4. ดานการวางระบบบัญช ี

5. ดานการบัญชีภาษีอากร 
6. ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
 

กรอบการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดกรอบการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีไวโดยมีหลักการและเหตุผลของการกําหนด
กรอบการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ดังน้ี 
 
หลักการและเหตุผลของการกําหนดกรอบการพัฒนา
วิชาชีพบัญชี 

 การพัฒนาวิชาชีพบัญชีจําเปนตองพัฒนาท้ัง
ในระดับสภาวิชาชีพบัญชีฯ  และในระดับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีในแตละดานทั้ง 6 ดาน 

 การพัฒนาวิชาชีพบัญชีในสวนของสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และผูประกอบการวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ดาน 
จําเปนตองทําดวยวิธีการตางๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กําหนดไว 

 เพ่ือใหการพัฒนาวิชาชีพบัญชีมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กําหนด จึงจําเปนตองกําหนดกรอบเพื่อใหผูรับผิดชอบใน
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีถือปฏิบัติ 

 

ทั้งน้ี การตัดสินใจที่จะใชวิธีการใดเม่ือใด และใน
ขอบเขตมากนอยเพียงใดน้ัน  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
ผูรับผิดชอบโดยคํานึงถึงทรัพยากรของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 

โครงสรางของกรอบการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 กรอบการพัฒนาวิชาชีพบัญชีแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูประกอบการวิชาชีพบัญช ี

กรอบการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในแตละสวนมี
โครงสรางที่ประกอบดวย 

1. ประสงคของการพัฒนา 
2. วิธีการหรือลักษณะของการพัฒนาเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 



 

 

3. ผูรับผิดชอบการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี 
 

การพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี 
 สมา พันธ นั กบัญชีน านาชาติ  (International 
Federation of Accountants : IFAC) ไดกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
(IES7) เรื่อง “การพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเน่ือง : 
โปรแกรมการเรียนรูระยะยาวและการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง” ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 
2549 โดยการพัฒนาคามรูทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
กลาวถึงกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาและดํารงไวซึ่งความรู
ความสามารถเพ่ือใหผูประกอบการวิชาชีพบัญชี สามารถ
ปฏิบัตงานไดอยางเต็มความสามารถภายใตสภาพแวดลอม
ทางวิชาชีพ 
 
การสงเสริมการเรียนรูระยะยาว 
 IFAC ไดกําหนดใหกลุมสมาชิก(รวมทั้งประเทศ
ไทย) ควรสงเสริมความสําคัญของการพัฒนาความสามารถ
อยางตอเน่ือง และขอผูกมัดในการเรียนรูระยะยาวสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน 
 กระบวนการเรียนรูระยะยาวจะเร่ิมตนขึ้นและ
ดําเนินตอเน่ืองตั้ งแตโปรแกรมการศึกษาเพ่ือสรางผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ และดําเนินตอไปในสาย
วิชาชีพของแตละคน 
 ก า ร พั ฒน า ค ว า ม รู ต อ เ น่ื อ ง ท า ง วิ ช า ชี พ 
(Continuing Professional Development : CPD) คือการ
ขยายกระบวนการศึกษาท่ีจะนําไปสูคุณสมบัติในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรูทางวิชาชีพความสามารถทาง
วิชาชีพ คุณคาทางวิชาชีพ จริยธรรมและทัศนคติ จะไดมา
ตามระยะเวลาท่ีไดรับคุณสมบัติตอเน่ืองไปถึงการพัฒนา

และจะถูกปรับปรุงอยางเหมาะสมมากข้ึนสําหรับกิจกรรม
ทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของแตละคน 
 
วิธี CPD  
 จุดประสงคของ CPD คือการชวยผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพเพ่ือผลโยชนของสาธารณชน การ
วัดผลความสําเร็จของ CPD สามารถทําไดอยางนอย 3 วิธี 
ดังตอไปน้ี 
 (ก) วิธี Input-based   กําหนดจํานวนของกิจกรรม
การเรียนรูที่พิจารณาแลววาเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
และรักษาไวซึ่งความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 (ข) วิธี Output-based  กําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีแสดงผลงานท่ีมีการพัฒนาและรักษาไวซึ่ง
ความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 (ค) วิธีผสม   เปนการรวมพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธี Input-based และวิธี 
Output-based โดยการกําหนดจํานวนกิจกรรมการเรียนรู
และวัดผลสําเร็จที่ได 
 
วิธีการ Input-based    
 คณะกรรมการท่ีดูแลวิธีการ Input-based   ตอง
อาศัยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในเร่ืองตอไปน้ี 
 (ก)  ทุก ๆ 3 ปจะตองปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาดานวิชาชีพอยางนอย 120 ชั่วโมงหรือหนวย
การเรียนรูเทียบเทา ซึ่งจะตองมีอยางนอย 60 ชั่วโมงหรือ
หนวยการเรียนรูเทียบเทาที่สามารถตรวจสอบได 
 (ข)  ในแตละปจะตองปฏิบัติกิจกรรมดังกลาว
อยางนอย 20 ชั่วโมงหรือหนวยการเรียนรูเทียบเทาและ 
 (ค)  ตรวจสอบและวัดกิจกรรมการเรียนรูวา
เปนไปตามขอกําหนดขางตน 
 



 

 

วิธีการ  Output-based   
 คณะกรรมการที่ดูแลวิธีการ  Output-based   ตอง
อาศัยผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการแสดงถึงการพัฒนาและ
รักษาระดับความสามารถท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยการ
แสดงหลักฐานที่มีคุณสมบัติดังน้ีเปนระยะๆ 

(ก)   สามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนโดยผูที่มี
ความสามารถและ 
(ข) สามารถวัดไดโดยใช วิ ธีการประเมินที่

สามารถใชไดจริง 
วิธีผสม 
 การใชวิธี input และ output ผสมผสานกันที่กลุม
สมาชิกสนับสนุนควรปฏิบัติตามหลักของ input และ 
output system ที่มีอยูในมาตรฐานน้ี มีหลายทางเลือกใน
การปรับใชวิธีแบบผสมผสานเพ่ือนํามาใชใน CPD กลุม
สมาชิกสามารถเลือกได  ยกตัวอยางเชน 
 (ก) ปรับใชวิธี input-based สําหรับบางสวนหรือ
บางกลุมของสมาชิก และ วิธีใช output-based สําหรับสวน
อื่น 
 (ข) ใชหลักการของทั้ง input และ output-based 
system โดยหน ว ย ก า ร เ รี ยน  input-based ส นับส นุน
ความสําเร็จของ output ที่ถูกวัดผลในสวนของความรูใน 
output-based system 
 (ค) อนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ไม
สามารถผานการเรียนรู input-based ที่กําหนดใหแสดง
หลักฐานวาไดมีการพัฒนาและรักษาไวซึ่งความสามารถ 

 (ง) ระบุจํานวนท่ีแนนนอนของหนวยการเรียน 
ซึ่งเปนการแสดงถึงความพยายามตามท่ีกําหนดในการ
บรรลุความสามารถและติดตามตรวจสอบรวมกับการ
พิสูจนความสําเร็จซึ่งเปนผลจากกิจกรรมการเรียนรู 
 (จ) แนะนําใหใชวิธีผสมกอนที่จะทําความเขาใจ
ระบบ Output-based 
 

การพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทยการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย  ในปจจุบันไดมีการ
กําหนดเปนประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด 

หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู
ตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 1, 2 ) พ.ศ. 2547, 2549 
ออกตามความใน มาตรา 7(6) แหง พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 
2543 (มีผลบังคับใชตั้งแต 10 สิงหาคม 2547 เปนตนไป) 
 
 ผูทําบัญชีตองพัฒนาความรูทางวิชาชีพตอเน่ือง 

ก. การอบรมหรือสัมมนา 
ข. การเปนวิทยากร ผูบรรยายหรือดําเนินการ

สัมมนา 
ค. การเปนอาจารยในสถาบันศึกษาของรัฐ 

หรือเอกชนที่ไมต่ํากวาอนุปริญญา  หรือ 
ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเทาไมวาจะ
เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ง. การสําเร็จการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

จ. ผานการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชีของสถาบันการศึกษาของรัฐ 
หรือเอกชนที่ไมต่ํากวาอนุปริญญา  หรือ 
ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเทา 

ฉ. อ่ืนๆ 

 
 ระยะเวลาท่ีผูทําบัญชีตองเขารับการพัฒนาความรูทาง

วิชาชีพตอเน่ือง 
ก. ทุกรอบ 3 ป 
ข. รอบละไมนอยกวา 27 ชั่วโมง 
ค. ตองมีเน้ือหาการบัญชีไมนอยกวา 18 ชั่วโมง 
ง. แตละปตองเขาอบรมไมนอยกวา    6 ชั่วโมง 

 
 
 



 

 

 
 การนับช่ัวโมง 
 

 
 

การพัฒนาความรูทางวิชาชีพ การนับช่ัวโมง 
1. การอบรมหรือสัมมนาท่ีจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี หรือ เรื่องที่
อธิบดีเห็นชอบซึ่งจัดโดย 

 กระทรวง กรม 

 สถาบันการศึกษา 
 หอการคาไทย 
 สถาบันวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

- นับไดตามท่ีเขารวมอบรมหรือสัมมนา 

2. การเปนวิทยากร ผูบรรยายหรือผูดําเนินการสัมมนา - นับได 3 เทาของระยะเวลาการเปนวิทยากรผูบรรยาย
หรือผูดําเนินการสัมมนา 

3. การเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน - นับไดวิชาละ 9 ชั่วโมงและในรอบระยะเวลา 3 ปให
นับไดไมเกิน 18 ชั่วโมงแมวาจะสอนเกินกวา 2 วิชาก็
ตาม 

4. การสําเร็จการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ - นับตามปที่สําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับการศึกษาสูงกวาวุฒิเดิม 

     - วุฒิทางการบัญชีใหนับ 27 ชั่วโมง 
     -วุฒิทางการเงิน บริหารธุรกิจ พาณิชย ภาษี  หรือ
อ่ืนๆ ที่มีบัญชี 18 ชั่วโมง 
2. ไมสูงกวาวิชาละ 6 ชั่วโมง 

5. ผานการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีของ
สถาบัน 

- นับไดวิชาละ 6 ชั่วโมง 

6. อื่นๆ - ตามที่อธิบดีกําหนด 

 
 
ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีดานอื่นๆ อีก 5 ดาน ตองเขา 
CPD หรือไม 
 คํ าตอบที่ ชั ด เ จนจาก  IES7 ได ตอบ คํ าถาม
เรียบรอยเพราะการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีอยางตอเน่ือง
จะตองถือปฏิบัติตอผูประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีไดกําหนดผูประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
บัญชีไว 6 ดาน ปจจุบันผูทําบัญชีเขาสูระบบ CPD แลว 
สวนอีก 5 ดานสภาวิชาชีพบัญชี กําลังอยูในการพิจารณา
รายละเอียดวิธีปฏิบัติตอไป และเชื่อวาวิธี CPD สําหรับ
ประเทศไทยนาจะมีการทําวิจัยเพ่ือใหวิธี CPD สอดคลอง



 

 

และเหมาะสมกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
ตอไป 
บรรณานุกรม 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีและ
ระยะเวลา  นการพัฒนาความรูตอเน่ืองวิชาชีพบัญชี (ฉบับ
ที่ 1,2 พ.ศ. 2547, 2549). กรุงเทพฯ,2549 

2.    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ : รายงาน
ประจําป (พ.ศ.2548 – 2549) .กรุงเทพ, 2549 

3.   International Federation of Accountants . International 
Education Standard forProfessional Accountants 7 – 
Continuing Professional Development : A Program   of 
Lifelong Learning  and Continuing Development of 
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