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โครงการพัฒนาความรู"ต#อเน่ืองของผู"ทําบัญชีและผู"สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ผู"รับผิดชอบโครงการ  

         สาขาวิชา  การบัญชี   คณะวิชา/หน�วยงาน  บริหารธุรกิจ 
          โทรศัพท2 02-3216930-9 ต0อ 1131   โทรสาร 02-3214444 

E-mail: kmitrapanont@gmail.com 
 

บทคัดย#อ (บทสรุปโครงการ) 
 

ตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 15) เรื่อง หลักเกณฑ� และวิธีการเก่ียวกับการเข:ารับการฝNกอบรม
หรือเข:าร0วมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2550 กําหนดให:
ผู:สอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไม0สิ้นผล ต:องมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่อง 12 ชั่วโมงต0อปX และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2547  
ได:กําหนดให:ผู:ทําบัญชีต:องมีการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพทุก ๆ รอบ 3 ปX นั้น 

ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได:เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล0าว จึงได:จัดโครงการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีมาต้ังแต0ปX 2547 โดยต้ังแต0ปX 2555 เปYนต:นมา ได:พัฒนาความรู:ต0อเนื่อง
ให:แก0ผู:สอบบัญชีรับอนุญาตด:วย โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีและผู:สอบ
บัญชีรับอนุญาต ให:มีความรู:ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือให:อาจารย�สามารถนําความรู:ท่ีได:รับไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย และเพ่ือเปYนการบริการทางวิชาการแก0สังคม ให:เกิดความต0อเนื่องและ
ยั่งยืน จนนําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในท่ีสุด  

ผลการจัดโครงการพบว0า ผู:รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก และได:รับประโยชน�ตรงกับ
การความต:องการของผู:รับบริการ สามารถนําความรู:ไปประยุกต�ในการปฏิบัติงานได:อย0างเหมาะสม โดยสาขาวิชา
สามารถนําความรู:ท่ีได:รับจากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาต0างๆ ของสาขาวิชาการ
บัญชี อาทิ การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือตําราให:มีเนื้อหาท่ีทันสมัยและสามารถนํา
ความรู:ท่ีได:รับไปบูรณาการกับงานวิจัยของสาขาวิชาอีกด:วย 

 

1.  บทนํา (หลักการและเหตุผล) 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2547 ได:กําหนดให:ผู:ทําบัญชีต:องมีการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการเข:าร0วมกิจกรรมต0างๆ ไม0ว0า
จะเปYนการอบรมหรือสัมมนา การเปYนวิทยากร ผู:บรรยายหรือผู: ดําเนินการสัมมนา การเปYนอาจารย�ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน การสําเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวข:องกับวิชาชีพ เปYนต:น โดยผู:ทําบัญชีจะต:องเข:ารับ
การพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทุก ๆ รอบ 3 ปX โดยในแต0ละรอบจะต:องมีชั่วโมงการเข:าร0วมกิจกรรมไม0น:อยกว0า 27 
ชั่วโมง และต:องเปYนกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข:องกับการบัญชีไม0น:อยกว0า 18 ชั่วโมง ท้ังนี้ในแต0ละปXผู:ทําบัญชี
จะต:องเข:ารับการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพไม0น:อยกว0า 6 ชั่วโมง และตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับ
ท่ี 15) เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการเข:ารับการฝNกอบรมหรือเข:าร0วมประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู:
ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดให:ผู:สอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไม0สิ้นผล ต:องมี
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่อง 12 ชั่วโมงต0อปX นั้น 
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ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได:เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล0าว จึงได:จัดโครงการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีมาต้ังแต0ปX 2547 โดยต้ังแต0ปX 2555 เปYนต:นมาได:พัฒนาความรู:ต0อเนื่อง
ให:แก0ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ศิษย�เก0าและศิษย�ปfจจุบัน ด:วย เพ่ือเปYนการบริการทางวิชาการแก0สังคม ให:เกิดความ
ต0อเนื่องและยั่งยืน นําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในท่ีสุด และเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค�ก0อนออกไปปฏิบัติงาน  

โดยเนื้อหาการอบรมนั้นจะมุ0งเน:นเนื้อหาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมในปfจจุบัน อาทิ มาตรฐานการ
บัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม0หรือปรับปรุงใหม0 กฎหมายภาษีอากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือมี
การปรับปรุงเพ่ิมเติม เปYนต:น และนํากรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติมานําเสนอและแลกเปลี่ยน เพ่ือให:ผู:เข:า
อบรมมีความรู:ความเข:าใจในเรื่องดังกล0าว สามารถนําความรู: ท่ีได:รับไปประยุกต�ใช:ให:เกิดประโยชน�ต0อการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ อีกท้ังอาจารย�สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยต0อไปได:  

 
2.  วัตถุประสงค2ของโครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาความรู:ทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีให:มีความรู:ตามเง่ือนไขของการเปYนผู:ทําบัญชี ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค:า   

2.2 เพ่ือพัฒนาความรู:ทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชีรับอนุญาตให:มีความรู:ตามเง่ือนไขของการเปYนผู:สอบบัญชี
รับอนุญาตตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

2.3 เพ่ือให:อาจารย�ผู:สอนสามารถนําความรู:ท่ีได:รับไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย 
2.4 เพ่ือพัฒนาความรู:ให:แก0ศิษย�เก0าและศิษย�ปfจจุบัน โดยผู:มีประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.5 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามท่ีกําหนดไว:ในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) 

3.  การดําเนินโครงการ 
 3.1  รูปแบบโครงการ 
   จัดอบรมโดยเรียกเก็บค0าธรรมเนียมจากผู:เข:าอบรมภายนอก  
 3.2  วิธีดําเนินโครงการ 
 

กิจกรรม เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

1. ประชุมสาขาวิชาเพื่อวางแผนการ
ให:บริการทางวิชาการโดยพจิารณาจาก
ผลการประเมินโครงการ และผลการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการ ในปXที่
ผ0านมา  

              

2. เสนอหลักสูตรต0ออธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค:าและสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 

              

3.  เสนอโครงการฯ ให:ผู:บริหาร
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิตพจิารณา
อนุมัติ 
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กิจกรรม เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 

4.  ประชุมอาจารย�ประจําสาขาวิชาการ
บัญชีในฐานะผู:รับผิดชอบโครงการฯ 
ภายหลังได:รับการอนุมัติโครงการฯ 
แล:ว 

              

5.  ทําการประชาสัมพนัธ�ไปยัง
กลุ0มเปhาหมาย 

              

6.  รับสมัครผู:ทีส่นใจที่เปYน
บุคคลภายนอกเข:ารับการพัฒนา
ความรู:ต0อเนื่องทางวชิาชีพ  

              

7.  ติดต0อประสานงานกับผู:เก่ียวข:อง               
8.  ดําเนนิการอบรมเพื่อพัฒนาความรู:

ต0อเนื่องทางวิชาชีพตามระยะเวลาที่
กําหนด 

              

9.  ประเมินความพึงพอใจของผู:รับ 
บริการ ประโยชน�หรือผลกระทบที่
ได:รับ 

              

9. มอบใบประกาศนียบัตรภายหลังสิ้นสดุ
การอบรม 

              

10. ประเมินผลโครงการและสรุปผล 
  การประเมินพร:อมงบแสดงรายรับ-

รายจ0ายเสนอต0อมหาวิทยาลยั 

              

11. ประเมินความสําเร็จของบูรณาการ
งานด:านบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยภาย หลัง 
จัดโครงการ 3-5 เดือน 

              

12. นําผลการประเมินมาประชมุ
พิจารณาร0วมกันเพื่อวางแผนการจัด
โครงการในปXต0อไป 

              

  
 3.3  กลุ0มเปhาหมาย (ผู:รับบริการ)  

1. ผู:ทําบัญชี 
2. ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต 
3. อาจารย�สาขาวิชาการบัญชี 
4. ศิษย�เก0าและศิษย�ปfจจุบัน 
5. ผู:สนใจท่ัวไป 

 

 3.4  พ้ืนท่ีบริการวิชาการ 
   พ้ืนท่ีชุมชนเขตสวนหลวงรวมถึงพ้ืนท่ีใกล:เคียง 
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 3.5  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   3 – 6 เดือน 
 3.6  สถานท่ีจัดโครงการ 
  จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 3.7  การประเมินโครงการ 
   3.7.1 วิธีการ 
   ประเมินความพึงพอใจประโยชน�หรือผลกระทบของการให:บริการทางวิชาการต0อสังคมว0า
สอดคล:องกับความต:องการของผู:รับบริการ                     
   3.7.2 เครื่องมือ  
   แบบประเมินความพึงพอใจ 
     

 3.8  การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   3.8.1 วิธีการ 

ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการสู0สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยให:มีส0วนร0วมของผู:ให:บริการ ผู:รับบริการท่ีเปYนอาจารย�และนักศึกษาภายหลังจากจัดโครงการบริการ
วิชาการแล:ว 3-6 เดือน 
  3.8.2 เครื่องมือ 
   แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด:านบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและ
หรือการวิจัย 
 3.9. การบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

   3.9.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน  
1) พัฒนาหรือปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
2) พัฒนาหรือปรับปรุงตํารา 

3.9.2  การบูรณาการกับการวิจัย โดยนําความรู:ท่ีได:รับจากการให:บริการทางวิชาการไปพัฒนางานวิจัย 
 

4.  ผลการดําเนินโครงการ 
 4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ: ประโยชน2หรือผลกระทบของโครงการ) 

1. ผู:ทําบัญชีได:รับความรู:จากโครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทํา โดยสามารถนํา
ความรู:ท่ีได:รับไปประยุกต�ใช:ในการปฏิบัติงาน และสามารถนับชั่วโมงได:ตามเง่ือนไขของการเปYนผู:ทําบัญชีตาม 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค:า 

2. ผู:สอบบัญชีรับอนุญาตได:รับความรู:จากโครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:สอบบัญชี 
โดยสามารถนําความรู:ท่ีได:รับไปประยุกต�ใช:ในการปฏิบัติงาน และสามารถนับชั่วโมงได:ตามเง่ือนไขของการเปYน
ผู:สอบบัญชี ตามข:อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
 3. อาจารย�สามารถนําความรู:ท่ีได:รับจากการบริการวิชาการแก0สังคมไปประยุกต�ใช:หรือบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาต0างๆ ของสาขาวิชาการบัญชี และสามารถนําไปประยุกต�ใช:หรือบูรณาการกับงานวิจัย 

4. นักศึกษาท้ังศิษย�เก0า ศิษย�ปfจจุบัน และผู:สนใจท่ัวไปได:รับความรู:จากผู:ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�
ทาง วิชาการและวิชาชีพและสามารถนําไปประยุกต�ใช:ในการเรียนหรือในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
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5. นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามท่ีกําหนดไว:ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 
 6. สาขาวิชามีการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําปX 2556 ท่ีกําหนดไว: และ
ผ0านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร"อยละและค#าเฉล่ียเต็ม 5) 

ตัวช้ีวัด ค#าเปFาหมาย ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เปFาหมาย 

1) จํานวนผู:เข:าร0วมโครงการ ไม0น:อยกว0าร:อยละ 80 
ของประมาณการผู:เข:าร0วมอบรม 

ร:อยละ 80 บรรลุเปhาหมาย 

2) ค0าเฉลี่ยความพึงพอใจของเข:าร0วม 
โครงการ 

3.51 ข้ึนไป  
(อยู0ในระดับมาก) 

4.27 บรรลุเปhาหมาย 

3) ผู:เข:าร0วมโครงการคาดว0าจะนํา 
   ความรู:ท่ีได:รับไปใช:ประโยชน�ตรง 
   กับความต:องการ 

ไม0น:อยกว0าร:อยละ 80 
ของประมาณการผู:เข:าร0วมอบรม 

ร:อยละ 90 บรรลุเปhาหมาย 

4) จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 
    งานบริการทางวิชาการแก0สังคม 
    กับการเรียนการสอน 

อย0างน:อย 1 รายวิชา 1 รายวิชา บรรลุเปhาหมาย 

5) จํานวนงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการ 
   งานบริการทางวิชาการแก0สังคม 

อย0างน:อย 1 เรื่อง 1 เรื่อง บรรลุเปhาหมาย 

6) ระดับความสําเร็จของการบูรณา 
    การงานบริการวิชาการแก0สังคม 
   กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.51 ข้ึนไป 
(อยู0ในระดับมาก) 

4.10 บรรลุเปhาหมาย 

 
4.3 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก 
 4.3.1 ผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  นําความรู:ท่ีได:รับจากการบริการทางวิชาการไปพัฒนา มคอ.3 รายละเอียดวิชา และปรับปรุง

ตําราวิชาการบัญชีต:นทุน 1    
4.3.2 ผลการบูรณาการกับงานวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่อง วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว0างดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและอัตราส0วน
ทางการเงินของบริษัทในกลุ0มอุตสาหกรรมทรัพยากรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห0งประเทศไทย 

4.4 ความรู"ท่ีได"จากการบริการวิชาการ 
1) แนวคิดของการวางแผนและความสําคัญของแผนงาน  หลักพ้ืนฐานในการวางแผนและการ

เลือกใช:เทคนิคในการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ    
2)  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 

ผู:บริหารจําเปYนต:องมีการวางแผนงบประมานท่ีใช:สําหรับการควบคุมงบประมาณ โดยต:อง 
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จัดให:มีข:อมูลประกอบการวางแผนท่ีสอดคล:องกับเปhาหมาย งบประมาณท่ีจัดทําข้ึนสามารถคาดการณ�ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจและฐานะทางการเงินของธุรกิจล0วงหน:า ซ่ึงจะช0วยทําให:ผู:บริหารสามารถรับมือกับ
สถานการณ�หรือปfญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได:อย0างมีประสิทธิภาพ ผู:บริหารจําเปYนต:องทราบถึงลําดับข้ันตอน
และแผนในการจัดทํางบประมาณ  และประเภทของงบประมาณท่ีใช:ในธุรกิจท่ีสําคัญประกอบด:วย 

- งบประมาณการขาย 
- งบประมาณการผลิต 
- งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
- งบประมาณสินค:าคงเหลือ 
- งบประมาณค0าแรงทางตรง 
- งบประมาณค0าใช:จ0ายในการผลิต 
- งบประมาณค0าใช:จ0ายขายและบริหาร 
- งบประมาณเงินสด 
- งบประมาณกําไรขาดทุน 
- งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน 

 

5. ปIญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
 5.1 ปfญหาจํานวนผู:เข:าร0วมโครงการท่ีเปYนบุคคลภายนอกลดลงเนื่องจากปfจจุบันมีหน0วยงานจัดอบรม
จํานวนมาก และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ก็เปYนหน0วยงานหนีงท่ีจัดโครงการอบรมตลอดปX 
 5.2  ปfญหาการประชาสัมพันธ�โครงการฯ ทําได:อย0างจํากัด เช0น การส0งจดหมาย การประชาสัมพันธ�ผ0าน
เว็บไซต� เปYนต:น 
 5.3  ปfญหาการเบิกจ0ายเงินงบประมาณเพ่ือนํามาบริหารโครงการทําได:ในระยะเวลากระชั้นชิด 
  

6. ข"อเสนอแนะ 
6.1 ข:อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู:ท่ีได:จากการบริการวิชาการไปใช: 

  รวมรวมเปYนองค�ความรู:ของสาขาวิชา และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู: รวมถึงเผยแพร0องค�
ความรู:จากการบริการทางวิชาการให:เกิดประโยชน�แก0สถาบันและสาธารณชนต0อไป 

6.2 ข:อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต0อไป 
6.2.1 การเน:นกลุ0มเปhาหมายหลักท่ีเปYนศิษย�เก0าหรือศิษย�ปfจจุบัน และเน:นกลุ0มเปhาหมายรองเปYน

บุคคลภายนอก 
6.2.2 การเพ่ิมช0องทางการประชาสัมพันธ�โครงการฯ ให:หลากหลายข้ึน 
6.2.3 การปรับปรุงระบบกลไกในการเบิกจ0ายเงินงบประมาณเพ่ือนํามาบริหารจัดการโครงการให:

มีความคล0องตัวข้ึน 
  
7. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการพัฒนาความรู:ต0อเนื่องทางวิชาชีพของผู:ทําบัญชีและผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ของคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี เปYนโครงการบริการทางวิชาการท่ีสาขาวิชาฯ ได:จัดมาต้ังแต0ปX พ.ศ.2547 อย0างต0อเนื่องและ
ยั่งยืน จนนําไปสู0การเสริมสร:างความเข:มแข็งของชุมชนและสังคมในท่ีสุด   
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โครงการนี้สําเร็จได:ด:วยความอนุเคราะห�ของบุคลากรหลายฝlาย ซ่ึงไม0อาจจะนํามากล0าวได:ท้ังหมด ทาง
ผู:รับผิดชอบโครงการต:องขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค:าและนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ� ท่ีพิจารณาให:ความเห็นชอบหลักสูตร ขอขอบพระคุณผู:บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีอนุมัติใน
หลักการและเหตุผลของโครงการนี้ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการให:สามารถดําเนินโครงการสําเร็จ
ลุล0วงด:วยดี ขอขอบพระคุณวิทยากรผู:ทรงคุณวุฒิ อาจารย�ธีระชัย  สิริธัญญานนท� และอาจารย�ลิขิต  ศิรินารัตน�   
ท่ีให:ความอนุเคราะห�มาบรรยายพิเศษให:ในโครงการดังกล0าว ขอขอบคุณอาจารย�ประจําสาขาวิชาการบัญชีทุกท0าน 
ท่ีให:ความเห็น ให:ข:อเสนอแนะท่ีเปYนประโยชน�ในการจัดโครงการ รวมถึงรับผิดชอบต0องานท่ีมอบหมายเปYนอย0างดี 
ทําให:การจัดโครงการประสบผลสําเร็จด:วยดีและบรรลุเปhาหมายของโครงการในท่ีสุด ขอขอบคุณหน0วยงาน
สนับสนุนท่ีเก่ียวข:องทุกฝlายท่ีทําให:การดําเนินโครงการเกิดความเรียบร:อย 

ท:ายท่ีสุดขอขอบคุณผู:ทําบัญชี ผู:สอบบัญชีรับอนุญาต ศิษย�เก0า และศิษย�ปfจจุบัน ท่ีมีความสนใจเข:าร0วม
โครงการมาโดยตลอด 


