
 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีภาษีอากร  คร้ังท่ี  7 
 

2. ผู้รับผดิชอบโครงการ  ศูนยพ์ฒันาการบญัชี  คณะการบญัชีและการจดัการ  
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
3. คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 คณบดีคณะการบญัชีและการจดัการ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ์ 
 ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 
 เลขานุการคณะการบญัชีและการจดัการ 
  
4. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. อาจารยน์ภทัร  จนัทรจตุรภทัร   ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ  คุณช่ืน     กรรมการ 
3. นายจิตรณรงค ์ นาใจคง    กรรมการ 
4. นางสาววลัภว์ดี  มณีโชติ    กรรมการ 
5. นางสาวอรพรรณ  มาตชวง    กรรมการ 
6. นางมุกดาวรรณ  ราร่องคาํ     กรรมการและเลขานุการ  

 
5. หลกัการและเหตุผล 
 
 ตามท่ีศูนยพ์ฒันาการบญัชี ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อใหค้วามรู้ทางดา้นการบญัชีและภาษีอากร และ
ความรู้ทางดา้นวิชาการและ บริการวิชาการ แก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงานต่างๆ ประกอบกบัปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการมากข้ึน และธุรกิจตอ้งแข่งขนัเพือ่ความอยูร่อด  
ทาํใหส้ภาวิชาชีพและหน่วยงานภาครัฐไดอ้อกกฎระเบียบและไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การทดสอบ
วิชาชีพต่างๆ เพิ่มมากข้ึน เพือ่ใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของภาคธุรกิจ ทางศูนยฯ์เห็นวา่ปัจจุบนัมีการอบรมหลายอยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลท่ีสนใจและเป็นการบริการวิชาการ ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคข์องทางศูนย ์ซ่ึงเป็นการสอดรับ
กบัแนวทางของหน่วยงานราชการ เช่น การท่ีกรมสรรพากร ไดมี้การจดัการทดสอบ  เพื่อคดัเลือก
บุคคลในสาขาบญัชีเพื่อเป็น “ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี” หรือเรียกวา่ “ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 



(Tax Auditor)” เพื่อทาํการตรวจสอบหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
และสินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และรายไดร้วม ไม่เกิน 30 ลา้นบาทนั้น       
  ดั้งนั้น ศูนยพ์ฒันาการบญัชี เห็นวา่เป็นโอกาสอนัดีและยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบับุคคลภายนอกและศิษย์เก่าของคณะฯ ให้สามารถสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax 
Auditor) ได ้ตลอดจนเป็นการพฒันาวิชาชีพบญัชีเพิ่มมากข้ึน และเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หมี้
ประสิทธิภาพ จึงไดมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการแก่บุคคลทัว่ไปเพื่อเตรียมตวัสอบเป็น
ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีข้ึน 
 
6.  รูปแบบโครงการ 
  เป็นลกัษณะการบรรยายเน้ือหาและแนะนาํแนวขอ้สอบเพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพ่ือสอบเป็นผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากรของกรมสรรพากร  ทั้งหมด  3  วิชาคือ 
 1.วิชาการบญัชี 
 2.วิชาสอบบญัชี 
 3.วิชาความรู้เก่ียวกบัประมวลรัษฎากร  และประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 
7. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการบญัชีตลอดจนบริการวชิาการแก่บุคคลทัว่ไป 
 2. เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมอบรมสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
 3. เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมอบรมสามารถเกบ็ชัว่โมง CPD ได ้สาํหรับผูท้าํบญัชี 
 
8.  ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานทีด่ําเนินการ 
             ระหวา่งวนัเสาร์- อาทิตยท่ี์  3-4,10-11,17-18 กนัยายน 2554  ณ  หอ้งประชุม  AccBiz205 
คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพ้ืนท่ีขามเรียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กาํหนดการ 

โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร คร้ังที ่7    
ระหว่างวนัเสาร์- อาทติย์ที ่3-4,10-11,17-18 กนัยายน 2554 

ณ  ห้องประชุม Acc.Biz.205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ทีข่ามเรียง) 
จัดโดย  ศูนย์พฒันาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

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

วชิาการบัญชี   

โดย อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพนัธ์เดชวทิยา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountings: CPA) 

ผู้สอบบัญชีภาษอีากร (Tax Auditor: TA) 
วนัเสาร์ที ่3 กนัยายน 2554 
 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 08.45 น. - กล่าวรายงาน โดย อาจารย์นภัทร จันทรจตุรภัทร 
     หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาการบญัชี   คณะการบญัชีและการจดัการ 
     - ประธานพิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณชิกจิ   
     คณบดีคณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

08.45 – 10.15 น. บรรยายเร่ือง แม่บทการบัญชี การบันทกึบญัชี และการจัดทาํงบการเงนิ 
    ตามประกาศกรมทะเบียนการค้า 

10.15 – 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง                                                                 

 10.30 – 12.00 น. บรรยายเร่ือง การจัดทาํงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการค้า (ต่อ)โ
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั                                                            

13.00 – 14.30 น.  บรรยายเร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบังบการเงินใหม่         โดย วิทยา
14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง                                                                       

14.45 – 17.00 น.         บรรยายเร่ือง  มาตรฐานการบัญชีเกีย่วกบัสินทรัพย์ 

วนัอาทติย์ที ่4 กนัยายน 2554 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง มาตรฐานการบัญชีเกีย่วกบัหนีสิ้น 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 



10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง มาตรฐานการบัญชีเกีย่วกบัส่วนของเจ้าของ 
12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.45 น. บรรยายเร่ือง การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
14.45 น. – 15.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 น. – 16.30 น. บรรยายเร่ือง การบัญชีต้นทุนการผลติสินค้า 
16.30 น. – 17.00 น. ตอบขอ้ซกัถาม 

หมายเหตุ : เกบ็ช่ัวโมง CPD วชิาบัญชีได้ 12 ชม. 
 

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



 
กาํหนดการ 

โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร คร้ังที ่7    
ระหว่างวนัเสาร์- อาทติย์ที ่3-4,10-11,17-18 กนัยายน 2554 

ณ  ห้องประชุม Acc.Biz.205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ทีข่ามเรียง) 
จัดโดย  ศูนย์พฒันาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

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

วชิาสอบบัญชี   

โดย อาจารย์ ดร.กญัญมน วทิยาภูมิ   
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ 
อดีตนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน, สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
วนัเสาร์ที ่10 กนัยายน 2554 

08.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง บทบาท หน้าที ่และความจําเป็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

    ต่อระบบธุรกจิในปัจจุบัน 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง ความรู้เกีย่วกบัหลกัการการสอบบัญชี และ 
    วธีิการรวบรวมหลกัฐาน 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. บรรยายเร่ือง หลกัพืน้ฐานของการตรวจสอบภายใน 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 17.00 น. บรรยายเร่ือง เทคนิคต่างๆ ทีใ่ช้ในการตรวจสอบบัญชี และวธีิการ

จัดทาํ กระดาษทาํการ 
 
วนัอาทติย์ที ่11 กนัยายน 2554 

08.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง แนวทางการตรวจสอบบัญชี 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง การสอบทานและการควบคุมงานตรวจสอบบัญชี 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.45 น. บรรยายเร่ือง จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและการรับรองบัญชี 
14.45 น. – 15.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 



15.00 น. – 16.00 น. บรรยายเร่ือง หลกัเกณฑ์การปฏิบัตงิานและการรายงาน 
  สําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
16.00 น. – 17.00 น. ตอบขอ้ซกัถาม 

 
หมายเหตุ : เกบ็ช่ัวโมง CPD วชิาบัญชีได้ 12 ชม. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กาํหนดการ 

โครงการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร คร้ังที ่7    
ระหว่างวนัเสาร์- อาทติย์ที ่3-4,10-11,17-18 กนัยายน 2554 

ณ  ห้องประชุม Acc.Biz.205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (เขตพืน้ทีข่ามเรียง) 
จัดโดย  ศูนย์พฒันาการบัญชี คณะการบญัชีและการจัดการ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

************************************************************ 
วชิาความรู้เกีย่วกบัประมวลรัษฎากร  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ใน

ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายไทย 
โดย อาจารย์ ดร.วราพร  เปรมพาณชิย์นุกลู 

ผู้สอบบัญชีภาษอีากร (TAX AUDITOR : TA) 
วนัเสาร์ที ่17  กนัยายน  2554 
 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (ต่อ) 
 12.00 น. - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 น. – 14.30 น. บรรยายเร่ือง ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล (ต่อ) 
 14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 14.45 น. – 17.00 น. บรรยายเร่ือง ภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
วนัอาทติย์ที ่ 18 กนัยายน  2554 
 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 น. -  10.30 น. บรรยายเร่ือง  ภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่ายและภาษีธุรกจิเฉพาะ 
 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง การจัดทาํรายงานและบัญชีพเิศษตามประมวลรัษฎากร 
 12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 น. – 14.45 น. บรรยายเร่ือง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ส่วนทีเ่กีย่วข้อง) 
 14.45 น. – 15.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 15.00 น. -  16.30 น. บรรยายเร่ือง  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ส่วนทีเ่กีย่วข้อง) 
 16.30 น. – 17.00 น. ตอบขอ้ซกัถาม และปิดการอบรม   

หมายเหตุ : เกบ็ช่ัวโมง CPD วชิาอื่นๆได้ 12 ชม. 


