
DHARMNITI e-Learning  หมวดหลกัสตูรบัญชี
ลําดับ หลักสูตร วิทยากร CPD/CPA

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 1

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 7.30 900

2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 2

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข บัญชี 7 900

3
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง
CPD อ่ืนๆ 1

CPA จรรยาบรรณ 1
300

4 FOCUS-ประเด็นสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 7 600

5 การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา บัญชี 6.30 600

6 การปรับปรุง และ การปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข บัญชี 7 900
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7 เคล็ดลับการจัดทําและนําเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร บัญชี 7 600

8 การจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงิน ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร บัญชี 6.30 600

9 Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop) ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย - 1,000
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10 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับนักบัญชีภาษีอากร อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อ่ืนๆ 7 900

11 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายทั�งระบบ อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อ่ืนๆ 6.30 900

12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Value Added Tax : VAT) อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 7.30 900

13 Case Studies ปัญหาการออกและใช�ใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี� ใบลดหนี� อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 600

14 หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 600

15 VAT 0% ภาษีท่ีผู้ส่งออกต้องรู้ อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ่ืนๆ 3 600

16 เจาะลึกเอกสารหลักฐานเพื่อได้สิทธ์ิเสียภาษี VAT 0% อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ่ืนๆ 2 600

17 ปัญหาการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.54) และ การนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 900

18 เทคนิคการจัดทําเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีฯ อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร - 1,500
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DHARMNITI e-Learning  หมวดหลกัสตูรการบรหิารจดัการ การพัฒนางาน
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19
การจัดระบบและบรหิารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : 
เรื่องการควบคุมระบบงานคลังสินค้า อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา - 900

20
การจัดระบบและบรหิารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : 
เรื่อง ระบบปฏิบติัการรบั จ่าย จัดเก็บ อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา - 900

21
การบริหารความเส่ียงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล - 800

22 บทบาทของนักจัดซื�อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช�จ่าย อาจารย์เช่ียวชาญ รัตนามหัทธนะ - 900

23
เทคนิคการสร้างขวัญและกําลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต - 800
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