
การแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ
“Thailand Accounting Challenge

วันเสาร์ที่ 23
*******************************

1. วัตถุประสงค์ 
การจัดการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1.1 สร้างเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเพ่ือทดสอบค
1.2 กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการบัญชี
1.3 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี
1.4 ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างสถาบัน 

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เข้าแข่งขันเป็นทีม ท้ังนี้ในกรณีท่ีสถาบันมีวิท
แข่งขันในนามสถาบันได้ไม่เกิน 2

3. ขอบเขตเนื้อหา 
ข้อสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
3.1 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3.2 การบัญชีต้นทุนและบัญชี
3.3 การสอบบัญชี (Auditing)
3.4 การภาษีอากร (Taxation)
3.5 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
3.6 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics)

4. การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครจํานวนไม่เกิน 150 
ถึงวันจันทร์ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.fap.or.th

ท้ังนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อ
ธันวาคม พ.ศ. 2558 

5. วัน เวลา และสถานท่ีจัดการแข่งขัน
วันเสาร์ท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 255
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช 

 

ระเบียบการแข่งขัน 
ตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศคร้ังที่ 4 ประจําปี 
“Thailand Accounting Challenge 2016”  

ชิงถ้วยนายกสภาวิชาชีพบัญชี 
23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 – 16.30 น

******************************* 

การจัดการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถทาง

กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการบัญชี 
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี

เข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนต่างสถาบัน  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ สถาบันละไม่เกิน
ในกรณีท่ีสถาบันมีวิทยาเขตมากกว่า 1 แห่งให้สถาบันหลักเป็นผู้ลงนาม

2 ทีม 

ข้อสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 
Financial Accounting) 

ต้นทุนและบัญชีบริหาร (Cost Accounting and Managerial Accounting)
Auditing) 
Taxation) 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 
Professional Ethics) 

150 ทีม โดยเริ่มรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน พ
. 2558 สถาบันการศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบ 

www.fap.or.th/TAC 

สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อทีมท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์

จัดการแข่งขัน 
2559 เวลา 07.30 – 16.30 น.  

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ประจําปี 2559 

น. 

วามรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี  

ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคี 

ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 3 คน 
สถาบันหลักเป็นผู้ลงนามส่งทีมเข้าร่วม

: 20% 
Managerial Accounting) : 20% 

: 20% 
: 15% 
: 15% 
: 10% 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
สมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น และ

เข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ในวันจันทร์ท่ี 28 

อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  
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6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

6.1 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตนักศึกษาของสถาบัน 
6.2 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนําเครื่องคิดเลข (แบบพ้ืนฐาน) มาเองเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
6.3 ในวันแข่งขันสมาชิกในทีมทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีโดยพร้อมเพรียงกันและแสดงบัตร 
 ประจําตัวนิสิตนักศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ใดๆ จากผู้อ่ืนในขณะแข่งขัน 
6.5 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทําการใดๆ ท่ีส่อเจตนาทุจริต 
6.6 ห้ามนําโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆเข้าไปในพ้ืนท่ีการแข่งขัน 

7. กําหนดการแข่งขัน 
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
09.00 - 11.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก 
11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 (บริการอาหาร/น้ําด่ืมแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน) 
13.00 - 14.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (ต่อ) 
14.00 - 16.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
16.00 - 16.30 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน และกล่าวปิดงานโดยนายกสภาวิชาชีพบัญชี 

8. รูปแบบการแข่งขัน 
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
รอบคัดเลือก 
ข้อสอบแบบปรนัย โดยผู้ดําเนินรายการเป็นผู้อ่านคําถาม และมีการแสดงคําถามและตัวเลือกคําตอบบน
หน้าจอกลาง แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคําตอบทีมละ 1 เครื่อง และให้ทีมกดเลือกข้อคําตอบท่ีถูกต้อง
ท่ีสุดภายในเวลาท่ีกําหนด 

รอบชิงชนะเลิศ 
ข้อสอบแบบอัตนัย โดยผู้ดําเนินรายการเป็นผู้อ่านคําถาม เม่ืออ่านคําถามจบจึงให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ท้ังนี้จะ
มีคําถามข้ึนท่ีหน้าจอกลางให้ด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนคําตอบภายในเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ:ผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องทดสอบและทําความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์กดเลือกคําตอบก่อนเริ่มการแข่งขัน 

9. เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน 
9.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก คณะทํางานการจัดการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand 

Accounting Challenge ครั้งท่ี 4 จะพิจารณาเรียงลําดับคะแนนในรอบคัดเลือกโดยทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 10 
อันดับแรก จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

9.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คะแนนจากรอบคัดเลือกจะถูกนํามารวมกับรอบชิงชนะเลิศ 
9.3 ในการแข่งขันทุกรอบคณะทํางานการจัดการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting 

Challenge ครั้งท่ี 4 จะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และผลการตัดสินของคณะทํางานกลั่นกรองข้อสอบและตัดสินผล
การแข่งขันการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challengeครั้งท่ี 4 ถือเป็น
ท่ีสิ้นสุด  



-3- 
 
10. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี* 
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาจํานวน 30,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1: โล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 20,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 15,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 3: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 4: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 5,000 บาท 

ทีมท่ีได้รับคะแนนสูงสุด 30 ทีมแรก จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี 

* ถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยเวียน ทีมชนะเลิศจะได้รับเกียรติรับถ้วยรางวัลไว้ท่ีสถาบันการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และต้องนําส่งถ้วยรางวัลคืนให้สภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือส่งมอบให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันครั้ง
ต่อไป 

ท้ังนี้ สถาบันการศึกษาท่ีชนะเลิศจํานวน 3 ครั้ง จะได้รับถ้วยรางวัลไว้ท่ีสถาบันการศึกษา 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
 

*********************************** 


