
ຄໍາແນະນາໍເພີີ່ ມເຕມີໃນການປະກອບເອກະສານ 
ໃນການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

30 ສງິຫາ 2022
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ຂັ ັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ ຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານ
ບນັຊ ີແລະ ວທິກີານປະເມນີ

ກາໍນດົການຍ ີ່ ນເອກະສານ ຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊ ີ



ຂັ ັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ ຝຶກງານ
ເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊ ີແລະ ວທິກີານປະ

ເມນີ



ຂັ ັ້ນຕອນການໂຫຼດຟອມ ແລະ ພວົພນັເອາົແບບຟອມການຝຶກງານ

1. ເຂົ ັ້າມາພວົພນັເອາົແບບຟອມການຝຶກງານ ຢ ີ່ ທີີ່ ຫ ັ້ອງການ ສວ-ບກລ      
Request Practical Training Form at LCPAA office

2.   ດາວໂຫຼດແບບຟອມການຝຶກງານຢ ີ່  ເວບັໄຊ ັ້ www.lcpaa.la
Download Practical Training form by www.lcpaa.la

http://www.lcpaa.la/


ແບບຟອມການຝຶກງານ ເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ

ອງິຕາມລະບຽບການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ ໄດ ັ້ກາໍນດົແບບຟອມການຝຶກງານເປັນ 3 ແບບຄ :

1. ແບບປົກກະຕິ

2. ແບບຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີ
ການຝຶກງານ

3. ແບບຍກົເວັ ັ້ນການ
ຝຶກງານ

1. ຜ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ ມຈີຼຸດປະສງົຂໍຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ 
2. ຜ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ໄດ ັ້ນອນຢ ີ່ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂ ການຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ ຫຼ   ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ

1. ຜ ັ້ທີີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກ 3 ຫຼ  5 ປີ ຜີ່ ານມາ ກີ່ ອນມ ັ້ຢ ນຟອມສະໝກັຝຶກງານ
2.ມຫີຼກັຖານຢັັ້ງຢ ນທີີ່ ສະແດງເຖງິປະສບົການເຮດັວຽກດ ັ້ານສາຍງານທີີ່ ຕນົຄດັເລ ອກ

1. ຜ ັ້ທີີ່ ມເີງ  ີ່ອນໄຂຕາມກາໍນດົໃນກດົລະບຽບການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ ມາດຕາ 11
2. ຜ ັ້ທີີ່ ເປັນທີີ່ ປຶກສາບນັຊ ີລຼຸ ັ້ນທ ີ1-11



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ແບບປົກກະຕິ



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ແບບຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ແບບຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ



ຂັ ັ້ນຕອນການດາວໂຫດຼຟອມຝຶກງານ
How to download Practical Training Form 



www.lcpaa.laGo to



ໜັ້ານີ ັ້ ເລ ອກເອາົສນັຍາລກັທຼຸງຊາດລາວ 
When you’re in this page 
“Select Lao flag symbol”



ໜັ້າເວບັຈະເປັນພາສາລາວອດັຕະໂມນດັ
Webpage will Automatically Change in 

Lao language

ໃຫ ັ້ເອາົເມົ ັ້າໄປເລ ອກໃສີ່ ບີ່ ອນ 
“ນກັສກຶສາ”

ໃຫ ັ້ເລ ີ່ ອນມົ ັ້າໄປເລ ອກໃສີ່ ບີ່ ອນ 
“ການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊ”ີ

ໃຫ ັ້ເລ ີ່ ອນເມົ ັ້າໄປເລ ອກໃສີ່ ບີ່ ອນ 
“ຟອມສະໝກັຝຶກງານ”

1

2

3



ລາຍລະອຽດແຕີ່ ລະແບບຟອມ 1. ຮີ່ າງໃບຕອບຮບັ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ
(Mentor Acceptance Letter)

2. ຮີ່ າງໃບຕອບຮບັ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ ຈາກພາຍ
ນອກ (ຕາມລາຍຊ ີ່ ທີີ່  ສວ-ບກລ ກໍານດົໃຫ ັ້)

(Remote Mentor Acceptance Letter)

3. ຮີ່ າງໃບປະຕຍິານຕນົ/
(Commitment Letter)

4. ຮີ່ າງໃບລາຍງານປະສບົການເຮດັວຽກ
(Experience Claiming)

ບີ່ ອນດາວໂຫຼດຟອມ ທີີ່ ເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ລາວ



ອງິຕາມລະບຽບການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ ມາດຕາທ ີ8
ໄດ ັ້ກາໍນດົໄລຍະການຝຶກງານໄວ ັ້ 36 ເດ ອນ ຫຼ  3 ປີ

ເງ   ີ່ອນໄຂຜ ັ້ປະກອບແບບຟອມ
ການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານ

ບນັຊ ີ
ແບບປົກກະຕິ

ຜ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ັ້ນອນຢ ີ່ ໃນເງ  ີ່ອນໄຂ ການຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ ຫຼ  ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກ
ງານ ຂອງລະບຽບການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

ຜ ັ້ທີີ່ ບໍີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ ມຈີຼຸດປະສງົຂໍຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກ
ງານ ທີີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັການຝຶກງານຄບົຖັ້ວນຕາມໄລຍະເວລາທີີ່ ລະບຽບໄດ ັ້
ກໍານດົໄວ ັ້



ເງ   ີ່ອນໄຂປະກອບແບບຟອມການ
ຝຶກງານ 

ແບບຂໍຫຼຼຸດຜີ່ ອນ
ປີການຝຶກງານ ມຫຼີກັຖານຢັັ້ງຢ ນທີີ່ ສະແດງເຖງິປະສບົການເຮດັວຽກດ ັ້ານວຊິາຊບີຢີ່ າງໜ ັ້ອຍ 

ໜງຶ ຫຼ  ສອງ ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັຂອງຂອບຂີ່ າຍຄວາມ
ສາມາດຕາມສາຍງານທີີ່ ຕນົໄດ ັ້ຄດັເລ ອກ

ຜ ັ້ທີີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກ 3 ຫຼ  5 ປີ ຜີ່ ານມາ ກີ່ ອນມ ັ້ຢ ນຟອມສະໝກັຝຶກ
ງານ

ອງິຕາມລະບຽບການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ ມາດຕາທ ີ8
ໄດ ັ້ກາໍນດົໄລຍະການຝຶກງານໄວ ັ້ 36 ເດ ອນ ຫຼ  3 ປີ



ໃບລາຍງານປະສບົການ
Experience Claiming

ສະຖານທເີຮດັວຽກປະຈາໍ
ໜັ້າວຽກທີີ່ ຮບັມອບໝາຍ ແລະ ເຮດັປະຈາໍ

ການຖກຶໂປຣໂມດໜັ້າວຽກ

ກດິຈະທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັສາຍງານທີີ່ ທີ່ ານເລ ອກ
ໃນການຝຶກງານ

ການຝຶກອບົຮມົຕີ່ າງໆ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງໃນສາຍງານ

Experience 
Claiming 

ໃບລາຍງານປະສບົການ/Experience Claiming



• ອງີຕາມກດົໝາຍວີ່ າດ ັ້ວຍ ການກວດສອບອດິສະລະ ມາດຕາ 36 ວີ່ າດ ັ້ວຍການຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ
• ອງີຕາມລະບຽບ ກີ່ ຽວກບັການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊລີາວ ມາດຕາ 11 ວີ່ າດ ັ້ວຍຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ ໄດ ັ້ກາໍນດົ
ບຼຸກຄນົຖກຶຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານດັີ່ ງນີ ັ້:

ເງ   ີ່ອນໄຂປະກອບ
ແບບຟອມການຝຶກງານ

ແບບຂໍຍກົເວັ ັ້ນ
ການຝຶກງານ

ຜ ີ່ ມປີະກາສະນຍີະບດັ ຫຼ   ໃບຢັັ້ງຢ ນທີີ່ ປຶກສາບນັຊ ີແລະ ມປີະສບົການເຮດັວຽກດ ັ້ານ
ການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ ຢີ່ າງນ ັ້ອຍ 5 ປີຂຶ ັ້ນໄປ

ຜ ັ້ມໃີບຢັັ້ງຢ ນຊີ່ ຽວຊານບນັຊຈີາກຕີ່ າງປະເທດ

ອາຈານສອນວຊິາການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 10 ປີຂຶ ັ້ນໄປ

ຜ ັ້ມກີານສກຶສາ ລະດບັປະລນິຍາໂທ ຫຼ   ປະລນິຍາເອກດ ັ້ານການບນັຊ,ີ ການເງນິ ແລະ 
ກວດສອບ ແລະມປີະສບົການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງ ຢີ່ າງໜັ້ອຍ 10 ປີຂຶ ັ້ນໄປ

ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ ດ ັ້ານການເງນິ, ການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ ທີີ່ ມີ
ການຢັັ້ງຢ ນໂດຍສະຖາບນັທີີ່ ຕນົສດິສອນ
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ເອກະສານປະກອບເພີີ່ ມເຕີີ່ ມສໍາລບັການຂໍຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ
ກຼຸີ່ ມ ເນ ັ້ອໃນ ເອກະສານອ ັ້າງອງີ

ກຼຸີ່ ມ 1
ຜ ັ້ມປີະກາດສະນຍີະບດັ ຫຼ   ໃບຢັັ້ງຢ ນ ທີີ່ ປຶກສາບນັຊ,ີ 
ມປີະສບົການເຮດັວຽກດ ັ້ານການບນັຊ ີແລະ ກວດ

ສອບ ຢີ່ າງໜ ັ້ອຍຫ ັ້າປີຂຶ ັ້ນໄປ 

1) ສໍາລບັຜ ັ້ທີີ່ ມບໍີລສິດັເປັນຂອງຕວົເອງ
- ຖັ້າຫາກທີ່ ານ ມບໍີລສິດັເປັນຂອງຕວົເອງ, ກະລຼຸນາປະກອບ ສໍາເນາົບາງຈາໍນວນຂອງສນັຍາລະຫວາງ ບໍລສິດັຂອງຕນົ ແລະ ລ ກຄ ັ້າ
- ຈດົໝາຍຕອບຮບັຈາກທີີ່ ປຶກສາໃນການຝຶກງານສະເພາະຜ ັ້ທີີ່ ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານບາງສີ່ ວນ

2) ສໍາລບັຜ ັ້ທີີ່ ເຮດັວຽກກບັອງົກອນອ ີ່ ນ
- ສນັຍາຈ ັ້າງງານ/ໃບຢັັ້ງຢ ນການຈ ັ້າງງານ
- ລາຍລະອຽດໜັ້າວຽກ ທີີ່ ຢັັ້ງຢ ນໂດຍຜ ັ້ຈ ັ້າງງານ
- ຈດົໝາຍຕອບຮບັຈາກທີີ່ ປຶກສາໃນການຝຶກງານສະເພາະຜ ັ້ທີີ່ ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານບາງສີ່ ວນ

ກຼຸີ່ ມ 2
ຜ ັ້ມໃີບຢັັ້ງຢ ນຊີ່ ຽວຊານບນັຊ ີຈາກຕີ່ າງປະເທດ ຊຶີ່ ງມີ
ຫຼກັສ ດການຝຶກງານ ທີີ່ ສະພາວຊິາຊບີນກັບນັຊແີລະ 

ນກັກວດສອບ ຮບັຮ ັ້

ໃບຢັັ້ງຢ ນການຝຶກງານທີີ່ ເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກອງົກອນຈດັຕັ ັ້ງວຊິາຊບີ ການບນັຊທີີີ່ ຕນົເປັນສະມາຊກິຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດນັ ັ້ນໆ

ກຼຸີ່ ມ 3
ອາຈານສດິສອນວຊິາການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ ຢີ່ າງ
ໜ ັ້ອຍສບິປີ ທີີ່ ສດິສອນຕາມຫຼກັສ ດທີີ່ ສະພາວຊິາຊບີ

ນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບຮບັຮ ັ້

ໃບຢັັ້ງຢ ນຈາກສະຖາບນັການສກຶສາທີີ່ ຕນົໄດ ັ້ສດິສອນ

ກຼຸີ່ ມ 4
ຜ ັ້ມລີະດບັການສກຶສາປະລນິຍາໂທ ຫຼ   ປະລນິຍາເອກ
ດ ັ້ານການບນັຊ,ີ ການເງນິ ແລະ ກວດສອບ ແລະ ມ ີ
ປະສບົການກີ່ ຽວກບັວຽກງານບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ 

ຢີ່ າງໜ ັ້ອຍ ສບິປີ

ໃບຢັັ້ງຢ ນຄວາມສອດຄອງ ຈາກຫວົໜີ່ ວຍທີີ່ ຕນົໄດ ັ້ເຮດັວຽການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບ

ກຼຸີ່ ມ 5 
ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ ດ ັ້ານການບນັຊ,ີ 

ການເງນິ ແລະ ການກວດສອບ
ໃບຢັັ້ງຢ ນຕໍາແໜີ່ ງຂອງຕນົຈາກ ສະຖາບນັການສກຶສາ ທີີ່ ຕນົສດິສອນ



ເອກະສານປະກອບແບບຟອມແຕີ່ ລະປະເພດ
ລ/ດ ເອກະສານຕ ັ້ອງຕດິຄດັຟອມຝຶກງານ ແບບປົກກະຕິ ແບບຫຼຼຸດຜີ່ ອນ ແບບຍກົເວັ ັ້ນ

1 ຄດັຕດິຮ ບ ຂະໜາດ 3x4 ຈ ານວນ 2 ໃບ (ພ ັ້ນຫຼງັສຂີາວ)   

2 ສໍາເນາົໃບຢັັ້ງຢ ນການສອບເສງັຈບົຫຼກັສ ດວຊິາຊບີຊຽວຊານບນັຊີ   

3 ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ/ໜງັສ ຜີ່ ານແດນ   

4 ຈດົໝາຍຕອບຮບັເປັນຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ / Acceptance 
letter from mentor

  

5
ລງົລາຍເຊນັໃສີ່ ບດົປະຕຍິານຕນົ ເພ ີ່ ອຢັັ້ງຢຶນວີ່ ານກັຝຶກອບົຮມົຈະປະຕບິດັ
ຕາມລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊຢີີ່ າງເຂັ ັ້ມງວດ 
(Commitment Statement)

  

6 ໃບລາຍງານປະສບົການເຮດັວຽກ (Experience Claiming)  

7 ສນັຍາວີ່ າຈ ັ້າງງານ/ໃບຢັັ້ງຢ ນການວີ່ າຈ ັ້າງງານ  

8 ລາຍລະອຽດໜັ້າວຽກທີີ່ ຢັ ັ້ງຢ ນໂດຍຜ ັ້ຈ ັ້າງງານ  

9 ໃບບນິເສຍຄີ່ າທໍານຽມຕາມທີີ່ໄດ ັ້ກາໍນດົ   

ໝາຍເຫດ: ນກັຝຶກງານຕ ັ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນຕາມລາຍການທີີ່ ກາໍນດົ ກີ່ ອນຍ ີ່ ນຫາທມີງານຮບັຜດິຊອບຝຶກງານ ຖັ້າ
ເອກະສານບໍຄບົແມີ່ ນທມີງານຈະບໍີ່ ຮບັເອກະສານຂຶ ັ້ນທະບຽນຝຶກງານ  



ເລ ອກຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ 
Mentor or Remote Mentor

ນກັຝຶກງານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະສານຫາ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ ເພ ີ່ ອເຊນັໃບຕອບຮບັການເປັນ ຜ ັ້ໃຫ ັ້
ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ ຕາມເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່ ໄດ ັ້ກາໍນດົໃນລະບຽບການຝຶກງານເປັນຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

ປະກອບແບບຟອມຂໍສະໝກັຝຶກງານເປັນນກັ
ຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

ນກັຝຶກງານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະສານຫາຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ ເພ ີ່ ອເລ ອກສາຍງານໃຫ ັ້ສອດຄີ່ ອງກບັ
ປະສບົການຂອງຕນົ

ຂຽນບດົລາຍງານປະສບົການ
Experience Claiming

ປະສບົການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ັ້ອງກບັສາຍງານທີີ່ ເລ ອກຕ ັ້ອງມໄີລຍະດນົສຼຸດ ບໍີ່ ເກນີ 5 ປີ ( ປະກອບ 
ເອກະສານຕາມຟອມ ທີີ່ ທາງ ສວ-ບກລ ກາໍນດົໃຫ ັ້ ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານອ ັ້າງອງິຕີ່ າງໆຕາມທກີາໍນດົ
ໃນແບບຟອມ)

ໃບປະຕຍິານຕນົ
Commitment letter ປະກອບຂໍ ັ້ສີ່ ວນຕວົ ພ ັ້ອມລງົລາຍເຊນັຂອງຕນົ (ຕາມຟອມທີີ່ ທາງ ສວ-ບກລ ໄດ ັ້ກາໍນດົໃຫ ັ້)

ຂັ ັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ

1

2

3

4



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ໃບຕອບຮບັການເປັນ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ 



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ໃບຕອບຮບັການເປັນ ຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາໃນການຝຶກງານ 



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ບດົລາຍງານປະສບົການ



ຕວົຢີ່ າງແບບຟອມ ໃບປະຕຍິານຕນົ



ຄີ່ າທໍານຽມທີີ່ ຕ ັ້ອງຊໍາລະໃນການຝຶກງານແບບປົກກະຕ,ິ ຫຼຼຸດຜີ່ ອນ ແລະ ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ

ເນ ັ້ອຫາ ຄີ່ າທາໍນຽມການ
ລງົທະບຽນ 
(ຕໍປີ/ຄນົ)

ຄີ່ າທາໍນຽມຜ ັ້ໃຫ ັ້ຄໍາປຶກສາ
ໃນການຝຶກງານ

(ຕໍີ່ ປີ/ຄນົ)

ຄີ່ າທາໍນຽມປະເມນີຟອມຂໍ
ຫຼຼຸດຜີ່ ອນການຝຶກງານ ລວມ

ການລງົທະບຽນຝຶກງານແບບ
ປົກກະຕິ 1,000,000 ກບີ 500,000 ກບີ  1,500,000 ກບີ

ຄີ່ າລງົທະບຽນຝຶກງານແບບຂໍ
ຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ 1,000,000 ກບີ 500,000 ກບີ 500,000 ກບີ 2,000,000 ກບີ

ຄີ່ າລງົທະບຽນຝຶກງານແບບຂໍ
ຍກົເວັ ັ້ນການຝຶກງານ 1,000,000 ກບີ  500,000 ກບີ 1,500,000 ກບີ

ໝາຍເຫດ: 
 ຫຼງັຈາກປະກອບເອກະສານຄບົຖັ້ວນ ເວລາຢ ນເອກະສານຝຶກງານ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຊໍາລະຄີ່ າທໍານຽມຕາມກາໍນດົພ ັ້ອມ  ເພ ີ່ ອຂຶ ັ້ນທະບຽນເອາົເລກທີີ່ ຜ ັ້ຝຶກງານ

ເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊ;ີ
 ສະມາຊກິສາມນັບຼຸກຄນົ ທີີ່ ເປັນສະມາຊກິ 1 ປີ ຂຶ ັ້ນໄປ ແລະ ເສຍຄີ່ າທໍານຽມປົກກະຕ ິແມີ່ ນຈະຮບັສີ່ ວນຫຼຼຸດ ຄີ່ າທໍານຽມລງົທະບຽນຝຶກງານ 50%;
 ສະມາຊກິສະໜບັສະໜ ນບຼຸກຄນົອ ີ່ ນ ທີີ່ ເປັນສະມາຊກິ 1 ປີ ຂຶ ັ້ນໄປ ແລະ ເສຍຄີ່ າທໍານຽມປົກກະຕ ິແມີ່ ນຈະຮບັສີ່ ວນຫຼຼຸດ ຄີ່ າທໍານຽມລງົທະບຽນ

ຝຶກງານ 10%.



ຂັ ັ້ນຕອນການປະເມນີແບບຟອມການຝຶກງານ

ນກັຝຶກງານ ຢ ີ່ ນແບບຟອມ 
ຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານ

ກວດກາຄວາມຄບົຖັ້ວນຂອງ
ແບບຟອມ ໂດຍທມີງານ
ຮບັຜດິຊອບການຝຶກງານ

ປະເມນີແບບຟອມ
ເພ ີ່ ອວດັລະດບັ ຂອບຂີ່ າຍຄວາມ

ສາມາດ

ປະກອບເອກະສານເພີີ່ ມເຕມີ ເພ ີ່ ອ
ຢັັ້ງຢ ນລະດບັ ຂອບຂີ່ າຍ ຄວາມ

ສາມາດ

ແຈ ັ້ງຜນົການ
ປະເມນີ
ຫຼຼຸດຜີ່ ອນປີ
ການຝຶກງານ

ບໍີ່ ໄ
ດັ້ ເ
ງ ີ່ ອ
ນໄ
ຂ

ຫຼຼຸດ ຫລ  ຍກົເວັ ັ້ນໄດ ັ້ຄບົ 3 ປີ ໃນ
ກລໍະນປີະສບົການພຽງພໍຕາມ
ລະບຽບການຝຶກງານກາໍນດົ

ຫຼ   ຫຼຼຸດໄດ ັ້ໄລຍະໃດໜຶີ່ ງຕາມປະສບົ
ການທີີ່ ມຕີວົຈງິເມ ີ່ ອທຽບໃສີ່ ຂອບ

ຂາຍຄວາມສາມາດ

ສໍາລບັຜ ັ້ຍ  ີ່ ນຂໍຍກົເວັ ັ້ນ ຫຼ  ຫຼຼຸດປີການຝຶກງານ ທມີງານຮບັຜດີ
ຊອບຝຶກງານ

ກະກຽມຂໍ ັ້ມ ນ ສົີ່ ງ
ໃຫ ັ້ຄະນະ
ກໍາມະການ
ພຈິາລະນາ

ທມີງານຮບັຜດີຊອບຝຶກງານ
ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນ ຫລງັຈາກ

ຄະນະຮບັຮອງ

ທມີງານຮບັຜດີ
ຊອບຝຶກງານ ເກບັ
ຂໍ ັ້ມ ນເພີີ່ ມເຕມີ

ຂຶັ້ນທະບຽນເປັນນກັ
ຝຶກງານ ເມ ີ່ ອ

ເອກະສານຄບົຖັ້ວນ

ມາດຕາ 11, 12



ຂງົເຂດຄວາມສາມາດໃນການຝຶກງານ ເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຂອງ
ຂອບຂີ່ າຍຄວາມສາມາດໃນການຝຶກງານ

1. ການບນັຊ-ີການເງນິ

2. ການລາຍງານການເງນິ

3. ການກວດສອບ ແລະ ວຽກງານຮບັປະກນັ

4. ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ການຄວບຄຼຸມພາຍໃນ

5. ການບໍລຫິານການເງນິ

6. ສີ່ ວຍສາອາກອນ

7. ການບນັຊບໍີລຫິານ

8. ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານ ບໍລສິດັ

1) ກວດສອບ
Auditing

2) ການບນັຊີ
Accounting

3) ການຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານບໍລສິດັ
Corporate Management

ການກວດສອບ ແລະ 
ວຽກງານຮບັປະກນັ

(ວຊິາຫຼກັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 03)
ການລາຍງານການເງນິ

(ວຊິາຫຼກັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 03)
ການບໍລຫິານການເງນິ

(ວຊິາຫຼກັ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 03)

ການລາຍງານການເງນິ
(ວຊິາຮອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 

02)

ການກວດສອບ ແລະ ວຽກ
ງານຮບັປະກນັ

(ວຊິາຮອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 02)

ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ການຄຼຸ ັ້ມຄອງ
ບໍລຫິານ ບໍລສິດັ

(ວຊິາຮອງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລະດບັ 02)

ວຊິາເລ ອກ 
(ລະດບັ 01)

ວຊິາເລ ອກ
(ລະດບັ 01)

ວຊິາເລ ອກ
(ລະດບັ 01)

ສາມາດເລ ອກ 1 ວຊິາ ໃນໝວດວຊິາເລ ອກ 
ຕາມຄວາມຊາໍນານງານຂອງຕນົ ໝວດວຊິາເລ ອກ

ປະກອບມ ີ3 ສາຍ: ໃຫັ້ເລ ອກ 1 ສາຍ ຕາມຄວາມຊໍານານງານຂອງຕນົ



ຕວົຢີ່ າງ (01) ເລ ອກສາຍງານຝຶກງານ: ການບນັຊີ

ການບນັຊີ
Accounting

ການລາຍງານການເງນິ
Financial Reporting

(ລະດບັ 3)

ການກວດສອບ ແລະ ວຽກງານ
ຮບັປະກນັ

Audit and Assurance
(ລະດບັ 2)

ອາກອນ
Tax

(ລະດບັ 1)

ກລໍະນເີລ ອກ ສາຍງານ
(Main Route) ທາງເລ ອກ

Option

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1
Mandatory Technical Area 1

(MT1)

ຫຼຼຸດຜີ່ ອນໄດ ັ້ເຕມັສວນ (Full Reduction)

 ຖັ້າກລໍະນ ີຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1 (MT1) ໄດ ັ້ລະດບັ 3 ແລະ ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີ
ຫຼກັ 2 (MT2) ໄດ ັ້ລະດບັ 2 ແມີ່ ນສາມາດຫລຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານໄດ ັ້ເຕມັສີ່ ວນ ແລະ ຈບົການຝຶກງານແບບ
ສມົບ ນ

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 2
Mandatory Technical Area 2

(MT2)



ຕວົຢີ່ າງ (02) ເລ ອກສາຍງານຝຶກງານ: ການບນັຊີ

ການບນັຊີ
Accounting

ການລາຍງານການເງນິ
Financial Reporting

(ລະດບັ 3)

ການກວດສອບ ແລະ ວຽກງານ
ຮບັປະກນັ

Audit and Assurance
(ລະດບັ 1)

ອາກອນ
Tax

(ລະດບັ 1)

ກລໍະນເີລ ອກ ສາຍງານ
(Main Route) ທາງເລ ອກ

Option

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1
Mandatory Technical Area 1

(MT1)

ຫຼຼຸດຜີ່ ອນໄດ ັ້ເຕມັສວນ (Full Reduction)

 ຖັ້າກລໍະນ ີຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1 (MT1) ໄດ ັ້ລະດບັ 3 ແລະ ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີ
ຫຼກັ 2 (MT2) ບໍີ່ ເຖງິລະດບັ 2 ແມີ່ ນສາມາດຫລຼຸດຜີ່ ອນປີການຝຶກງານໄດ ັ້ເຕມັສີ່ ວນ ແຕີ່ ຈບົການຝຶກງານແບບມີ
ເງ ຶີ່ອນໄຂ ຕ ັ້ອງມພີນັທະເຂົ ັ້າຮີ່ ວມການຝຶກອບົຮມົເພີີ່ ມເຕມີຕາມ ສວ-ບກລ ກາໍນດົໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 2
Mandatory Technical Area 2

(MT2)



ຕວົຢີ່ າງ (03) ເລ ອກສາຍງານຝຶກງານ: ການບນັຊີ

ການບນັຊີ
Accounting

ການລາຍງານການເງນິ
Financial Reporting

(ລະດບັ 2)

ການກວດສອບ ແລະ ວຽກງານ
ຮບັປະກນັ

Audit and Assurance
(ລະດບັ 2)

ອາກອນ
Tax

(ລະດບັ 1)

ກລໍະນເີລ ອກ ສາຍງານ
(Main Route) ທາງເລ ອກ

Option

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1
Mandatory Technical Area 1

(MT1)

ເກບັປະສບົການເພີີ່ ມເຕມີ

 ຖັ້າກລໍະນ ີຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 1 (MT1) ບໍີ່ ເຖງິລະດບັ 3 ແມີ່ ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປະກອບເອກະສານເພີີ່ ມ
ເຕມີ ເພ ີ່ ອຢັັ້ງຢ ນປະສບົການໃນຂງົເຂດຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ໃຫ ັ້ເຖງິລະດບັ 3 ແລະ ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນຕາມເງ  ີ່ອນໄຂທີີ່
ໄດ ັ້ກາໍນດົ ຈງຶສາມາດສໍາເລດັການຝຶກງານເປັນນກັຊີ່ ຽວຊານບນັຊໄີດ ັ້

ຂງົເຂດຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາຊບີຫຼກັ 2
Mandatory Technical Area 2

(MT2)

ໝາຍເຫດ: 
ສາຍງານ ການກວດສອບ ແລະ ສາຍງານຄຼຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານບໍລສິດັ 
ກໍີ່ ປະຕບິດັເງ  ີ່ອນໄຂການສໍາເລດັການຝຶກງານແບບດຽວກນັ



ກາໍນດົການຍ ີ່ ນເອກະສານ ຝຶກງານເປັນນກັ
ຊີ່ ຽວຊານບນັຊ ີ



ກນັຍາ 2022

ກາໍນດົການຍ ີ່ ນແບບຟອມຝຶກງານ ແລະ ການປະເມນີ
ແບບຟອມ ສໍາລບັ CPA 12, 13 & 14

ສງິຫາ 2022

ເປີດຮບັຟອມຝຶກງານ ເລີີ່ ມ 
25/08/2022 - 30/09/2022

ທມີງານຮບັຜດິຊອບສງັລວມ ແລະ ປະເມນີ
ຂໍ ັ້ມ ນເບ ັ້ອງຕນົໃຫ ັ້ກບັຄະນະຮບັຜດິຊອບ

ບໍີ່ ໃຫ ັ້ກາຍວນັ ທ ີ15/10/2022

ຕຼຸລາ 2022 ພະຈກິ 2022 ທນັວາ 2022

ຄະນະກາໍມະການຮບັຜດິຊອບ ປະເມນີຂໍ ັ້ມ ນ
ຂອງນກັຝຶກງານ ບໍີ່ ໃຫ ັ້ກາຍ ວນັທ ີ

30/10/2022

 ແຈ ັ້ງຜນົການປະເມນີ
 ເຮດັບດົລາຍງານຫາກມົຄຼຸ ັ້ມຄອງການບນັຊີ
 ກະກຽມໃບຢັັ້ງຢ ນສໍາເລດັການຝຶກງານ
 ກະກຽມງານຮບັໃບຢັັ້ງຢ ນການເປັນນກັ

ຊີ່ ຽວຊານບນັຊີ

ພທິມີອບຮບັໃບຢັັ້ງຢຶນເປັນນກັ
ຊີ່ ຽວຊານ



Thank You


