
ช่ือโครงการ :  การอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากรสาํหรับนิสิต  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

 
ลกัษณะการดําเนินโครงการ :  

บรรยายจากวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ  
อาจารย ์ดร.ไพรัช พรพนัธ์เดชวิทยา 

ปร.ด.(การบญัชี) อาจารยป์ระจาํคณะการบญัชีและการจดัการ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (Certified Public Accountings: CPA) 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  

วนัอาทิตยท่ี์ 28 สิงหาคม 2554  ณ ชั้น 3 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
                           คณะการบญัชีและการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพ้ืนท่ีขามเรียง) 
 
นิสิตกลุ่มเป้าหมาย :  

- นิสิตหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ทั้งหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรเทียบเขา้) จาํนวน 250 คน (จาํนวนจาํกดั) 

- นิสิตท่ีผา่นการอบรมจะไดรั้บ เกยีรติบัตรจากคณะการบญัชีและการจดัการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :  ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเขา้อบรม ตลอดจนอาหารวา่งและอาหารกลางวนั 
 
 
การรับสมัคร :  

นิสิตหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ทั้งหลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตรเทียบเขา้) สามารถสมคัรไดท่ี้ 
www.acc.msu.ac.th  ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไป  
 
สนใจติดต่อสอบถามเพิม่เติม 

ศูนยบ์ริการวิชาการ คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3408 และ 3410 
 

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม *** 
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