
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบญัชีที่จ าเปน็ส าหรบันกับญัชี 

เข้าสูร่ะบบ / ลงทะเบยีน

บรรยายโดย อาจารยณ์ัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยช่ือดัง

CPD CPA : บัญชี 8 ราคา : 900 (ไม่รวมVAT)

รายละเอียดเพิ่มเตมิ คลิก
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DHARMNITI e-Learning  หมวดหลักสูตรบัญชี
ล าดับ หลักสูตร วิทยากร CPD/CPA

1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีจ าเป็นส าหรับ
นักบัญชี (TFRS15 ,TAS16, TAS38 ,TAS40) (ใหม่)

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 8 900

2
แนวปฏิบัติและวิธีการจัดท าบัญชีท่ีเก่ียวข้องด้านหน้ีสิน ลูกหน้ี สัญญาเช่า 
และรายได้ท่ีเกิดจากการท าสัญญากับลูกค้า

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ บัญชี 6.30 900

3 FOCUS-ประเด็นส าคัญในการตรวจสอบงบการเงิน อาจารย์ณัฏฐกิตต์ิ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 7 600

4 การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน อาจารย์ค านึง สาริสระ บัญชี 6.30 600

5 การปรับปรุง และ การปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานฯ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข บัญชี 7 900

6 Highlight Function in Excel for Accounting (Workshop) ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย - 1,000

7 เทคนิคการจัดท างบการเงินและการจัดท ารายงานวิเคราะห์งบการเงิน ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร บัญชี 6.30 600
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DHARMNITI e-Learning  หมวดหลักสูตรบัญชี
ล าดับ หลักสูตร วิทยากร CPD/CPA

8 การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา บัญชี 6.30 600

9 ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของฯ อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง บัญชี 7 600

10 เคล็ดลับการจัดท าและน าเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร บัญชี 7 600

11 การบัญชีสินค้าคงเหลือ อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล บัญชี 6.30 600

12 การค านวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล บัญชี 6.30 900

13 การจัดท าบัญชีธุรกจิและประเด็นส าคัญตามหลักบัญชี NPAEs อาจารย์ณัฏฐกิตต์ิ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 6.30 600

14 เทคนิคและจุดท่ีต้องระมัดระวัง ส าหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในฯ อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญาย่ิง บัญชี 6.30 600
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DHARMNITI e-Learning  หมวดหลักสูตรภาษี
ล าดับ หลักสูตร วิทยากร CPD/CPA

15 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับนักบัญชีภาษีอากร อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อ่ืนๆ 7 900

16 ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายท้ังระบบ อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อ่ืนๆ 6.30 900

17 ภาษีมูลค่าเพ่ิม ( Value Added Tax : VAT) อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 7.30 900

18 Case Studies ปัญหาการออกและใช้ใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 600

19 หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 600

20 VAT 0% ภาษีท่ีผู้ส่งออกต้องรู้ อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ่ืนๆ 3 600

21 เจาะลึกเอกสารหลักฐานเพื่อได้สิทธ์ิเสียภาษี VAT 0% อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อ่ืนๆ 2 600

22 ปัญหาการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.54) และ การน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจารย์ชุมพร เสนไสย อ่ืนๆ 3 900

23 เทคนิคการจัดท าเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีฯ อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร - 1,500
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DHARMNITI e-Learning  หมวดหลักสูตรการบริหารจดัการ การพัฒนางาน
ล าดับ หลักสูตร วิทยากร CPD/CPA

24
การจัดระบบและบรหิารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : 
เรื่องการควบคุมระบบงานคลังสินค้า อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา - 900

25
การจัดระบบและบรหิารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : 
เรื่อง ระบบปฏิบัติการรบั จ่าย จัดเก็บ อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา - 900

26
การบริหารความเส่ียงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล - 800

27 บทบาทของนักจัดซ้ือ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย อาจารย์เช่ียวชาญ รัตนามหัทธนะ - 900

28
เทคนิคการสร้างขวัญและก าลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต - 800
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