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ประวัติสวนบุคคลและการทํางาน 
           
นางสาวชวนา ววิฒันพนชาติ 
            
ที่อยู 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 
 

Tel. 662-9413656-7, 9413584-6  Fax. 662-9413658 
 

E-mail : chaovana.v@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com 
 

ประวัติการศึกษา 
๏ ปริญญาโท  : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

� : Master of Management, University of Wollongong, NSW, Australia, พ.ศ. 2531 
๏ ประกาศนียบัตรชั้นสูง : Diploma of Management, University of Newcastle, NSW, Australia, พ.ศ. 2530 

: ประกาศนียบัตรบัญชีบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2537 
๏ ปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กลต. 

๏ ผูสอบบัญชีสหกรณ 

๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย 

๏ ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนา 

๏ ASEAN CPA by ACPACC (since 2017) 

ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน   

๏ กรรมการผูจัดการ  
o บริษัท สํานักงานปติเสวี จํากัด ( A member firm of Moore Stephens International Limited Group 

of Independent Firms) (ปฏิบัติงานสอบบญัชีตั้งแตป 2525 ถึงปจจุบัน)  
o บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จํากัด 
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ประสบการณการทํางาน (ตอ) 
๏ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

o บริษัท ฟูดแอนดดร้ิงส จํากัด (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
o บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟคเชอเรอ จํากัด 

๏ อดีตกรรมการบริหาร 

o Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong) 
o บริษัทบริหารสินทรัพยออมทรัพย จํากัด 

๏ อดีตกรรการตรวจสอบ 

o บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (2552-2558) 

 
สมาชิกสถาบันวิชาชีพ 

๏ สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ 

๏ สมาชิกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

๏ สมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันบริษัทไทย (พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน)  

หลักสูตรอบรม 
2560   :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสัคมรุนที่ 11 (นมธ. 11) 
   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong 
2559   :  Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุน 4/2016 

   :  หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเปนผูสอบภายในรับอนุญาตสากล” รุนท่ี 23 คณะ 
      พาณิชศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”,  Hong Kong 
2555   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “Update IFRSs”, Kualalumpur, Malaysia  
2555   :  Developing IT Audit Plan Program จากสมาคมผูตรวจสอบแหงประเทศไทย 
2552   :  อบรม “เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชความรูดานบัญชี ภาษีอการ และการเงิน”  
      จัดโดย สํานักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
2549   :  Audit Committee Program จาก Thai Institute of Directors Association (IOD) 
2548   :  Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors  
      Association (IOD) 
   :  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุนท่ี 1 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาล 
      ยุติธรรม 
2545   :  อบรม “การใชคอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี” รุนท่ี 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี 
2541   :  หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รุนที่ 6 
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ประสบการณการอื่น 

๏ วิทยากรบรรยายหัวขอ การสอบบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ และการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี สภาวิชาชพี
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน) 

๏ วิทยากร สัมมนาพิจารณ (ราง) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2561, 2554)  

๏ อาจารยพิเศษโครงการปริญญาโท  วิชา ประเด็นและปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และวิชา การกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ. 2553-ปจจุบัน) 
๏ อาจารยพิเศษวิชา สัมมนาวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๏ อาจารยพิเศษวิชา Seminar in Accounting (International Course) สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  (พ.ศ. 2549- ปจจุบัน) 

๏ อาจารยพิเศษวิชา สอบบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

(พ.ศ.  2551)  
๏ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาการบัญชี  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2550) 

๏ อาจารยพิเศษวิชา   Corporate Governance Analysis    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๏ อาจารยพิเศษวิชา Managerial Accounting   หลักสูตรปริญญาตรี  สํานักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
(พ.ศ. 2549-2550) 

๏ อาจารยพิเศษวิชา Intermediate Accounting II ( International Course) หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ            
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (พ.ศ. 2548) 

 

งานบริการสังคม 
  :  กรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน, 2554- 2556) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีฯ (พ.ศ. 2560- ปจจุบัน) 
  :  ประธานกรรมการ คณะทํางานพิจารณาคุณสมบัติผูข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
     สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางขอบังคับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ.  2554 – ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ      
     (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปจจุบัน) 
  :  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับบริหารการลงทุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
     (พ.ศ.2558 – ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)  
     สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน) 
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งานบริการสังคม (ตอ) 
  :  กรรมการสมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551- ปจจุบัน) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับประกันคุณภาพสถานพยาบาล 
     (องคกรมหาชน) (พ.ศ. 2560-2562) 
  :  กรรมการ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีซื้อหุน บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร (ซีพีเอฟ) 
     (พ.ศ. 2560-2561) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ (Thai PBS) 
  :  กรรมการ คณะทํางานพิจารณาประเด็นปญหาสรรพากร และโครงการสัมมนาฯ และ ติดตามการปฏิรูป 
     กฎหมาย (พ.ศ. 2560 –ปจจุบัน) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
  :  กรรมการ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญที่ตรวจสอบ (KAM)   
     สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560) 
  :  วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักเกณฑและนโยบายบัญชี และคูมือบัญชีกองทุนหลักประกัน 
     สุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2560) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
     

  

 


