
 
กําหนดการจัดอบรม 

โครงการ “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ”  รุ่นที่ 2 (Born to be AUDITOR) 
ณ  ห้องประชมุAR201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป ์

วันเสารท์ี ่7 กรกฎาคม 2555 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ประธานโครงการฯ ดร.กัญญมน วิทยภูมิ 
  กล่าวเปิดงานโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ (ถ่ายภาพร่วมกัน) 
09.15 น. – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาครัฐ: สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  
  โดย รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินฯ คุณพิสษิฐ์ ลีลาวชิโรภาส และ ดร.สิริน พันธ์เกษม  
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพสอบบัญชี: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต”  
   โดย อาจารย์พรชัย เพียงพรเพ็ญ จากสํานักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบเทคโนโลยี” 
   โดย คุณจันทรเ์พ็ญ กสิกิจนําชัย (Assistant Director, Big C supercenter Public Co., Ltd) 

 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพสอบบัญชี (ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณแ์ละผู้ตรวจสอบภาษีอากร) โดย 
คุณจรลัพัฒน์ แซ่ตัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : หุ้นส่วนส่วนสํานักงานสอบบัญชี 

16.30 น. – 17.45 น. พิธีปิดการอบรม 
 
พิธีกรดําเนินรายการ : อาจารย์อรรถพล หมู่มี  และอาจารย์ รสจรินทร์ กุลศรีสอน 
 

 
 
 
 



 
กําหนดการจัดอบรม 

โครงการ “ผู้ตรวจสอบมืออาชีพ”  รุ่นที่ 2 (Born to be AUDITOR) 
ณ  ห้องประชมุAR201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป ์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ประธานโครงการฯ ดร.กัญญมน วิทยภูมิ 
   กล่าวเปิดงานโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ (ถ่ายภาพร่วมกัน) 
09.15 น. – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาครัฐ: สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”  
  โดย รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินฯ คุณพสิษิฐ์ ลีลาวชิโรภาส และ ดร.สิริน พันธ์เกษม  
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพสอบบัญชี: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษอีากร” 
   โดย คุณจรลัพฒัน์ แซ่ตัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : หุ้นส่วนส่วนสํานักงานสอบบัญชี 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบเทคโนโลยี”  
  โดย คุณจันทรเ์พ็ญ กสิกิจนําชัย (Assistant Director, Big C supercenter Public Co., Ltd) 

 14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.30 น. บรรยายเรื่อง “คุณสมบัติ บทบาท หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพสอบบัญชี: ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต”  
  โดย อาจารย์พรชัย เพียงพรเพ็ญ จากสํานักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
16.30 น. – 17.45 น. พิธีปิดการอบรม 
 
พิธีกรดําเนินรายการ : อาจารย์อรรถพล หมู่มี  และอาจารย์ รสจรินทร์ กุลศรีสอน 

 
 
 


