
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันธรรมดา เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

	 ตามข้้อบัังคัับัสภาวิิชาชีพบััญชี	 ว่ิาด้้วิยหลัักเกณฑ์์แลัะคัุณสมบััติข้องผู้้้สอบับััญชีรัับัอนุุญาต	 (ฉบัับัที่ี�	 3)	พ.ศ.	 2563	 ได้้กำหนุด้ให ้
ผู้้้ปรัะกอบัวิิชาชีพบััญชีที่ี�ปรัะสงค์ัจะข้อรัับัใบัอนุุญาตเป็นุผู้้้สอบับััญชีรัับัอนุุญาต	จะต้องผู้่านุการัฝึึกหัด้งานุด้้านุการัสอบับััญชีเป็นุเวิลัาไม่นุ้อยกว่ิา 
3	 ปี	แต่ไม่เกินุ	5	ปี	แลัะมีจำนุวินุชั�วิโมงฝึึกหัด้งานุรัวิมกันุไม่นุ้อยกวิ่า	3,000	ชั�วิโมง	หรัือผู้่านุการัฝึึกอบัรัมในุหลัักส้ตรัปรัะกาศนุียบััตรัที่าง 
การัสอบับััญชีข้องสภาวิิชาชีพบััญชี	ตามหลัักเกณฑ์์	วิิธีีการั	แลัะเงื�อนุไข้ที่ี�สภาวิิชาชีพบััญชีกำหนุด้
	 ด้งันุั�นุ	สภาวิชิาชีพบัญัชี	จึงพัฒนุาหลักัสต้รัปรัะกาศนีุยบัตัรัที่างการัสอบับัญัชี	(รัะยะเวิลัาศึกษา	1		ปี)	ใหแ้ก่ผู้้ป้รัะกอบัวิชิาชีพบัญัชีทีี่�ปรัะสงค์ั
จะข้อรัับัใบัอนุุญาตเป็นุผู้้้สอบับััญชีรัับัอนุุญาต	โด้ยผู้้้ผู่้านุการัอบัรัมแลัะที่ด้สอบัตามเกณฑ์์ทีี่�กำหนุด้จะถืือวิ่ามีรัะยะเวิลัาฝึึกหัด้งานุไม่นุ้อยกวิ่า	2	ปี	
แลัะมีจำนุวินุชั�วิโมงฝึึกหัด้งานุรัวิมกันุไม่นุ้อยกวิ่า	2,000	ชั�วิโมง	นุอกจากนุี�	ผู้้้ที่ี�สำเรั็จการัศึกษารัะด้ับัปรัิญญาตรัีด้้านุการับััญชีสามารัถืเข้้ารั่วิมอบัรัม
เพื�อพัฒนุาต่อยอด้คัวิามร้้ัในุเชิงลึักที่างด้้านุการับััญชีแลัะสอบับััญชี	สามารัถืนุำคัวิามร้้ัที่ี�ได้้ไปปรัะยุกต์ใช้ในุการัปรัะกอบัวิิชาชีพอย่างมีจรัรัยาบัรัรัณ	
อันุจะก่อให้เกิด้ปรัะโยชนุ์ต่อรัะบับัเศรัษฐกิจข้องปรัะเที่ศต่อไป

(Diploma in Auditing Program)(Diploma in Auditing Program)

หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ท างก ารสอบบัญชีทางการสอบบัญชี

รุ่นที่

1

เพ่อพัฒนาผูู้�ประกอบวิชาชีพ 

ให�มีความรู�รอบ รู�ลึก 

และมีความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพบัญชี ที่ทันสมัยสอดคล�อง 

กับแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของ 

ความต�องการบุคลากรด�านวิชาชีพบัญช ี

ในปัจจุบัน

เพ่อพัฒนาผูู้�ประกอบวิชาชีพ 

ให�มีความสามารถในการวิเคราะห ์

แนวโน�มของธุรกิจในอนาคต 

ตลอดจนสามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ได�อย่างสร�างสรรค์

เพ่อพัฒนาผูู้�ประกอบวิชาชีพ 

ให�มีจริยธรรม จิตสำานึก 

ความรับผู้ิดชอบต่อหน�าที ่

และสังคม

เพ่อพัฒนาผูู้�ประกอบวิชาชีพให�มีความรู� 

สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษา 

ระหว่างประเทศสำาหรับนักบัญชีมืออาชีพ 

(International Education Standards 

for Professional Accountants) 

ซึ่ึ่งออกโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Federation of  

Accountants)

เพ่อเป็นทางเลือกสำาหรับผูู้�ที่ประสงค์

จะขอรับใบอนุญาตเป็นผูู้�สอบบัญชีรับ

อนุญาต สามารถเข�ารับการศึกษาอบรม

ในหลักสูตรนี�ทดแทนการฝึึกหัดงาน

สอบบัญชี ซึ่ึ่งจะช่วยเพิ่มจำานวนผูู้�สอบ

บัญชีที่มีคุณภาพให�เพียงพอกับความ

ต�องการที่เพิ่มขึ�นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

ของหลักสูตรของหลักสูตร

Dip (Auditing)Dip (Auditing)



จำานวนหน่วยกิตและระยะเวลาจำานวนหน่วยกิตและระยะเวลา  

  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

39 หน่วยกิต ประกอบด�วย

-	รัายวิิชาที่ี�มีบัรัรัยายแลัะฝึึกปฏิิบััติ	27	หนุ่วิยกิต	 
		(จำนุวินุ	9	รัายวิิชา	รัายวิิชาลัะ	3	หนุ่วิยกิต)
-	รัายวิิชาฝึึกงานุ	6	หนุ่วิยกิต	 
		(จำนุวินุ	2	รัายวิิชา	รัายวิิชาลัะ	3	หนุ่วิยกิต)
-	โคัรังการัศึกษาอิสรัะ	6	หนุ่วิยกิต	
		(จำนุวินุ	1	รัายวิิชา)

  ระยะเวลาหลักสูตร 

   โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี�

- ภาคการศึึกษาที่่� 1 
		เรัิ�มเด้ือนุมิถืุนุายนุ	-	กันุยายนุ	2565
- ภาคการศึึกษาที่่� 2
		เรัิ�มเด้ือนุพฤศจิกายนุ	2565	-	กุมภาพันุธี์	2566

  โครงงานและการศึกษาอิสระ 

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566

 กำาหนดจัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 

เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์์ในการเข�าอบรมและทดสอบหลักเกณฑ์์ในการเข�าอบรมและทดสอบ  

ผู้้้เข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัมต้องเข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัม 
ไม่ต�ำกวิ่ารั้อยลัะ	80	ข้องจำนุวินุชั�วิโมงการัอบัรัม 
ในุแต่ลัะรัายวิิชา

ผู้้้เข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัมต้องผู้่านุการัที่ด้สอบั 
โด้ยได้้คัะแนุนุในุแต่ลัะรัายวิิชาไม่ต�ำกวิ่ารั้อยลัะ	60	
เวิ้นุแต่รัายวิิชาโคัรังการัศึกษาอิสรัะต้องได้้คัะแนุนุ 
ไม่นุ้อยกวิ่ารั้อยลัะ	70

ผู้้้เข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัมที่ี�ไม่มีสถืานุะเป็นุ 
ผู้้้ฝึึกหัด้งานุ	ณ	วิันุที่ี�สมัคัรัเข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัม
ไม่สามารัถืเที่ียบัจำนุวินุชั�วิโมงเพื�อแที่นุ
ชั�วิโมงการัฝึึกหัด้งานุย้อนุหลัังได้้

ค่าอบรมตลอดหลักสูตรค่าอบรมตลอดหลักสูตร

74,900 บาท
แบั่งชำรัะเป็นุ	2	งวิด้	งวิด้ลัะ	35,000	+	2,450	(VAT)	
รัวิมเป็นุเงินุ	37,450	บัาที่

คุณสมบัติของผูู้�ฝึึกอบรมคุณสมบัติของผูู้�ฝึึกอบรม

   เป็นผูู้�ฝึึกหัดงานสอบบัญชี 

- อย้่รัะหวิ่างการัศึกษาหรัือสำเรั็จการัศึกษารัะด้ับั
ปรัิญญาตรัีที่างการับััญชีในุหลัักส้ตรัได้้รัับัการัรัับัรัอง
จากสภาวิิชาชีพบััญชี
-	มีรัะยะเวิลัาฝึึกหัด้งานุไม่นุ้อยกวิ่า	1	ป ี
แลัะมีเวิลัาฝึึกหัด้งานุรัวิมกันุไม่นุ้อยกวิ่า	1,000	
ชั�วิโมง	แลัะไม่เกินุ	5	ปีนุับัจากวิันุยื�นุคัำข้อ 
แจ้งการัฝึึกหัด้งานุ

  เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

  ผูู้�สนใจทั่วไปที่ไม่ได�เป็นผูู้�ฝึึกหัดงาน 

    สอบบัญชี 

จะต้องสำเรั็จการัศึกษาไม่ต�ำกวิ่าปรัิญญาตรั ี
ที่างการับััญชี	ในุหลัักส้ตรัที่ี�ได้้รัับัการัรัับัรัอง 
จากสภาวิิชาชีพบััญชี		
แลัะเม�ือผู้่านุเกณฑ์์การัอบัรัมแลัะที่ด้สอบัทีุ่กรัายวิิชา
สามารัถืนุับัชั�วิโมง	CPD	ได้้

จำานวนและหลักเกณฑ์ ์จำานวนและหลักเกณฑ์ ์

การคัดเลือกผูู้�ฝึึกอบรมการคัดเลือกผูู้�ฝึึกอบรม

สภาวิิชาชีพบััญชี	จะพิจารัณารัับัสมัคัรัผู้้้เข้้ารัับั 
การัฝึึกอบัรัม	โด้ยพิจารัณาตามรัะเบัียบั
แลัะเกณฑ์์การัคััด้เลัือกข้องสภาวิิชาชีพบััญชี
ที่ี�จะกำหนุด้ข้ึ�นุเป็นุการัเฉพาะสำหรัับัหลัักส้ตรัฯ

เกณฑ์์การัคััด้เลัือกจะพิจารัณาจากเอกสารัการัสมัคัรั	
การัตรัวิจสอบัคัุณสมบััติ	หรัือข้อข้้อม้ลัเพิ�มเติม
เพื�อพิจารัณาคัวิามพรั้อมแลัะคัวิามเหมาะสม
ข้องการัเข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัมข้องผู้้้สมัคัรัแต่ลัะรัาย

คัณะกรัรัมการับัรัิหารัหลัักส้ตรัฯ	มีอำนุาจหนุ้าที่ี�ในุ
การัคััด้เลัือกบัุคัคัลัเข้้ารัับัการัฝึึกอบัรัมในุหลัักส้ตรัฯ	
โด้ยดุ้ลัยพินุิจข้องคัณะกรัรัมการับัรัิหารัหลัักส้ตรัถืือ
เป็นุอันุสิ�นุสุด้

รูปแบบการจัดการฝึึกอบรม รูปแบบการจัดการฝึึกอบรม 

และทดสอบและทดสอบ

        จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน ์

        (Online Learning) 

        และจัดทดสอบในชั�นเรียน



กำาหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

(ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565)

กำาหนดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 และโครงงานและการศึกษาอิสระฯ)

สมัครอบรมออนไลน์ได�ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ส่วนปฏิบัติการอบรม (มยุรีี) 02-685-2555 Email: dip-auditing@tfac.or.th

หรือโทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2504, 2508-2510, 2555-2559, 2572 Email: Training@tfac.or.th 

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail: finance@tfac.or.th   @tfac.family

 
วิชา กำาหนดการอบรม วิทยากร

รายงานทางการเงิน 2

ทีุ่กวันพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันที่่� 2, 9, 16, 23, 30 พ.ย. 2565 วันที่่� 7, 14, 21 ธ.ค. 2565

วันที่่� 11, 18 ม.ค. 2566

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

สัมมนาการสอบบัญชี

ทีุ่กวันศึุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันที่่� 4, 11, 18, 25 พ.ย 2565 วันที่่� 2, 16, 23 ธ.ค. 2565

วันที่่� 13, 20, 27 ม.ค. 2566

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

สัมมนากฎหมายและภาษีอากร

ทีุ่กวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.15 น.

วันที่่� 5, 12, 19, 26 พ.ย. 2565 วันที่่� 3, 17, 24 ธ.ค. 2565

วันที่่� 14, 21, 28 ม.ค. 2566

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

การควบคุมและการตรวจ 

สอบระบบสารสนเทศ

ทีุ่กวันเสาร์  เวลา 13.15 - 16.30 น.

วันที่่� 5, 12, 19, 26 พ.ย. 2565 วันที่่� 3, 17, 24 ธ.ค. 2565

วันที่่� 14, 21, 28 ม.ค. 2566

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

การฝึึกงาน 2

โครงงานและการศึกษาอิสระ

ทางการตรวจสอบ

ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ผู้ที่รงคุณวุฒิ

วิชา กำาหนดการอบรม วิทยากร

รายงานทางการเงิน 1

ทีุ่กวันจันที่ร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันที่่� 6, 13, 20, 27 มิ.ย. 2565 วันที่่� 4, 11, 18, 25 ก.ค. 2565

วันที่่� 1, 8 ส.ค. 2565

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

การบริหารต�นทุน 

และการบัญชีบริหารขั�นสูง

ทีุ่กวันพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันที่่� 8, 15, 22, 29 มิ.ย. 2565 วันที่่� 6, 20, 27 ก.ค. 2565

วันที่่� 3, 10, 17 ส.ค. 2565

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

การสอบบัญชีขั�นสูง 

และบริการให�ความเช่อมั่นอ่น

ทีุ่กวันศึุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันที่่� 10, 17, 24 มิ.ย. 2565 วันที่่� 1, 8, 15, 22, 29 ก.ค. 2565

วันที่่� 5, 19 ส.ค. 2565

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

ปัญหาทางภาษีอากร

ทีุ่กวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.15 น.

วันที่่� 11 มิ.ย. 2565 วันที่่� 2, 9, 16, 23, 30 ก.ค. 2565

วันที่่� 6, 20 ส.ค. 2565 วันที่่� 3, 10 ก.ย. 2565

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

กระบวนการทางธุรกิจ 

และระบบสารสนเทศ 

เพ่อการบัญชี

วันเสาร์ เวลา 13.15 - 16.30 น.

วันที่่� 11, 25 มิ.ย. 2565 วันที่่� 2, 9, 16, 23, 30 ก.ค. 2565

วันที่่� 6, 20, 27 ส.ค. 2565

 

ผู้ที่รงคุณวุฒิ

การฝึึกงาน 1

 กำาหนดวันสอบภายหลังจากเสร็จสิ�นการอบรม

 กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม



ค ำอธิบำยรำยวิชำ

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 1
ประเด็นและข้อพิจารณาจากกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สิน ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การเกษตรกรรม การวัดมูลค่ายุติธรรม การด้อยค่า รายได้ตามสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
สัญญาเช่า ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

กำรบริหำรต้นทุนและกำรบัญชีบริหำรขั้นสูง
การค านวณต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนมาตรฐาน ข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลต่างประเภทต่างๆ 

ในกระบวนการผลิต ต้นทุนตามเกณฑ์กิจกรรม ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ พฤติกรรมของต้นทุน และ
จุดคุ้มทุน ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

กำรสอบบัญชีขั้นสูงและบริกำรให้ควำมเชื่อม่ันอ่ืน
แม่บทบริการที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี องค์ประกอบส าคัญของงานให้ความเชื่อมั่น 

จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ความมีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยงและออกแบบการตรวจสอบ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง กลยุทธ์และเทคนิคการตรวจสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี การสรุปผลการตรวจสอบ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี

ปัญหำภำษีอำกร
ประเด็นและข้อพิจารณาต่างๆ ทางภาษีอากรส าหรับกิจการ ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างก าไร

ทางบัญชีและก าไรทางภาษี รวมถึงการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าว ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 
บัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรขาเข้า อนุสัญญาภาษีซ้อน และการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ความรับผิดชอบในการเสียภาษี

กระบวนกำรทำงธุรกิจและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบัญชี
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล หลักการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตัวแบบธุรกิจ กระบวนการ

ธุรกิจและรายการค้า การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการด าเนินธุรกิจและการจัดการข้อมูล เพ่ือท ารายงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 



กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 2
ประเด็นและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ส่วนงานด าเนินงาน การรายงานทางการเงินระหว่างกาล การรวมธุรกิจ 
และการจัดท างบการเงินรวม เครื่องมือทางการเงิน การร่วมการงาน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล สัญญาประกันภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชี
ส าหรับกิจการที่มีลักษณะพิเศษ 

สัมมนำกำรสอบบัญชี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับ

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และ มาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องในการตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบ การน าเสนอรายงาน ตลอดจน
จรรยาบรรณ และบริการที่ให้ความเชื่อมั่นอ่ืนๆ

สัมมนำกฎหมำยและภำษีอำกร
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นและข้อพิจารณาต่างๆ ทางภาษีอากร

ส าหรับกิจการ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรขาเข้า อนุสัญญา
ภาษีซ้อน ความรับผิดชอบในการเสียภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทจ ากัด และบริษัทจด
ทะเบียน ตลอดจนกฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีต่างๆ

กำรควบคุมและกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ
ผลกระทบจากพัฒนาการเทคโนโลยีที่มีต่อการควบคุมและการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยี ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงานคอมพิวเตอร์ และระบบงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการควบคุม การตรวจสอบการควบคุม การตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศอ่ืนภายในองค์กร และ 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการตรวจสอบ

โครงงำนและกำรศึกษำอิสระทำงกำรตรวจสอบ
โครงการศึกษาบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การออกแบบตัวแบบทางธุรกิจ

และฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเบื้องต้น การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบของ
เทคโนโลยีและการระบบสารสนเทศ และความเสี่ยงในการตรวจสอบ ตลอดจนวางแผน และวางแนวการตรวจสอบ 
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้



 

 

 

ใบสมัครเข้าอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (พ.ศ. 2565) 
(Diploma in Auditing Program) 

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 – เดือนพฤษภาคม 2566 
จัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. 

อบรมแบบทางไกลทางอินเทอรเ์น็ต (Online) ผา่นโปรแกรม Microsoft teams ทดสอบ Onsite ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 
 

1.  ประวัติผู้สมัคร 

 1) คำนำหนา้ชื่อ  นาย  นาง    นางสาว  อ่ืนๆ .................................................... 

 2) ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................................... 

 3) ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................... 

 4) เลขบัตรประชาชน ...............................................................  เลขประจำตัวฝึกหัดงาน ........................................................... 

     วันเริ่มการฝึกหดังาน .............................................................  วันสิ้นสุดการฝึกหัดงาน ............................................................. 

 5) เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชปีระเภท .................................  ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ................. 

 6) เบอร์ติดต่อ ............................................................................ e-mail ....................................................................................... 

2.  ประวัติการศึกษา 

  อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ........... สถาบนั ......................................................... 

 หลักสูตร ............................................................................. สาขาวชิา .................................................................................... 

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. ................. สถาบัน .......................................................................................  

 หลักสูตร ............................................................................. สาขาวชิา .................................................................................... 

3.  สถานที่ฝึกหัดงานปัจจุบัน/สถานที่ทำงานปัจจุบัน 

 ชื่อหน่วยงาน ......................................................................... ตำแหน่ง ............................................................................... 

 สถานที่ตัง้.......................................................................................................................... โทร ............................................ 

4.  หลักฐานประกอบการสมัคร   

    1) หลักฐานการยื่นชั่วโมงฝึกหัดงานครบ 1,000 ชั่วโมง   
    2) สำเนาใบแสดงผลการเรียน และสำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ (1 ฉบบั)   
    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (1 ฉบับ)  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่ระบุแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร             
ทางการสอบบัญชี และขอรับรองว่าหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ถูกต้องเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลายมือชื่อผู้สมัคร .....................................................................................  วันที ่.................................................................................. 
หมายเหตุ หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้ฝึกหัดงาน แนบตามข้อ 1. และ ข้อ 3. สำหรับบุคคลทั่วไป แนบตามข้อ 2. และ 3.  ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร
พร้อมยื่นหลักฐานได้ที่ e-mail : dip-auditing@tfac.or.th โทรศัพท์ 02-685-2555 ส่วนงานปฏิบัติการอบรม (มยุรี) 

mailto:dip-auditing@tfac.or.th

