
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
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หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 
ส าหรับผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต

อดีต

อย่างนอ้ย

18 ชม.
ดา้นบญัชีอย่างนอ้ย 9 ชม.

เป็นทางการอย่างนอ้ย 

20 ชม.
ดา้นบญัชีอย่างนอ้ย 10 ชม.

ไม่เป็นทางการอย่างนอ้ย 

20 ชม.
ไม่ก าหนดชัว่โมงบญัชี 

ชม. CPD ที่เป็นทางการ

ในส่วนท่ีเกิน

สามารถนบัเป็นชัว่โมง CPD

ที่ไม่เป็นทางการได้

ปัจจุบนั



Non 
Verifiable

CPD

20 Hours 

7. สัมภาษณ/์สอบถาม

8. เขียนวารสาร บทความ

5. ศึกษาดูงาน

3. อ่านวารสารวิชาการ

1. อบรมสัมมนา

4. เข้าร่วมประชุม

6. วิทยากร ผู้บรรยาย

2. รับฟังข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ

9. ชม.CPD ส่วนที่เกินจากแบบเป็นทางการ
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

1
การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา

ความรู้ในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ 

นับได้ตามจ านวน
ชั่วโมงการเข้าอบรม

หรือสัมมนาจริง

หนังสือรับรอง 
หรือหลักฐานอื่น ๆ 

 อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและ
การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อบรมหลักสูตรการบริหารผลงาน สู่ความเป็นเลิศ (In-house)
จัดโดยศูนย์ฝึกอบรม The Best-Training

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

2
การรับฟังข่าวสารทาง

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

นับได้ตามจริง 
แต่ไม่เกินสองชั่วโมง

ต่อครั้ง

หลักฐาน
การรับฟังหรือ
หลักฐานอื่น ๆ

 ชมรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า ช่อง Nation TV 

 ฟังรายการกระแสเศรษฐกิจ ผ่านสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

3
การอ่านวารสารวิชาการ

หรือบทความต่าง ๆ 

นับได้ตามจริง 
แต่ไม่เกินสองชั่วโมง

ต่อหนึ่งหัวข้อ

หลักฐานการอ่าน                
หรือหลักฐานอื่น ๆ

 อ่าน FAP Newsletter เรื่อง นิติบัญชีศาสตร์ กับ M-Score ดัชนีชี้วัดความผิดปกติ
ในงบการเงิน 

 อ่าน e-Book คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรกิจการจ าหน่าย วัสดุก่อสร้าง โดย
กรมสรรพากร

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

4
การเข้าร่วมประชุมหรือ                       

อภิปรายกลุ่ม

นับได้ตามจ านวนชั่วโมง 
การเข้าร่วมประชุมหรือ

อภิปรายกลุ่มจริง

หลักฐานการเข้าร่วม
การประชุม

 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 เข้าร่วมประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน 

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ตัวอย่างกิจกรรม

ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

5

การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม
การด าเนินงานของกิจการหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

นับได้สามชั่วโมง
ต่อครั้ง

หลักฐานการ
ดูงานหรือ

หลักฐานอื่น ๆ 

 ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า 
ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)

 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย ณ บริษัท วังขนาย จ ากัด

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

6

วิทยากร ผู้บรรยาย
ผู้ช่วยผู้บรรยาย
ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์
ในเรื่องนั้น

ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการ
สอนหรือการบรรยายนับ
ได้สองเท่าของชั่วโมง

บรรยายจริง

สื่อการสอนที่ใช้
บรรยาย

ช่วงเวลาการบรรยายนับ
ได้ตามชั่วโมงการบรรยาย

จริง

หลักฐานการเป็น
วิทยากร ผู้บรรยาย
หรือผู้ช่วยบรรยาย

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ตัวอย่างกิจกรรม

 อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการสอบบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558

 วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเจรจาต่อรองเพื่อความส าเร็จ 
จัดโดย สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ Step Plus 
Training

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ตัวอย่างกิจกรรม

ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

7
การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อ

ประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ

นับได้ตามจริง 
แต่ไม่เกินสองชั่วโมง

ต่อครั้ง

หลักฐานการ
สัมภาษณ์ หรือ
หลักฐานอื่น ๆ

 สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าด้วยมือชุมชนเปรมฤทัยเพื่อประเมินความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการบัญชีของผู้น าชุมชนและสมาชิก และถ่ายทอดความรู้ทางด้านบัญชีให้แก่ผู้น าชุมชน
และสมาชิก

 เป็นผู้ด าเนินรายการโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” 

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ตัวอย่างกิจกรรม

ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

8
การเขียนวารสารวิชาการ                         

หรือบทความต่าง ๆ เผยแพร่
แก่สาธารณชน 

นับได้ตามจริง 
แต่ไม่เกินสามชั่วโมง

ต่อเรื่อง

ผลงานที่เผยแพร่             
หรือหลักฐานอื่น ๆ

 เขียนบทความวิชาการ เรื่อง การควบรวมกิจการ เผยแพร่ ในวารสารเกษมบัณฑิต 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559

 เขียนบทความหัวข้อ นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant) 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.kbu.ac.th

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม
หลักเกณฑ์

การนับชม. CPD
หลักฐาน

9

กิจกรรมอื่น ๆ 
เพื่อการเรียนรู้
และพัฒนา

การประกอบวิชาชีพ

นับได้ตามจริง

หลักฐานการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการ

ประกอบวิชาชีพ

ตัวอย่างกิจกรรม การนับชั่วโมง CPD และรายการหลักฐาน
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องน าส่งรายงานการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการตามแบบรายงานที่สภาวิชาชีพบัญชี
ก าหนด ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

2

Online 
CPD recording
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1

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรเก็บหลกัฐานการพฒันาความรู้
ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการ เป็นเวลาหนึ่งปี3
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