
หลัักสููตรอบรม Online

Virtual Training 

 อบรมผ่่าน

 Microsoft Teams

สู่�งที่่�ผู่�เข้�าอบรมต�องเตร่ยมในการอบรม Online 

1. Computer/ Laptop / Smart Phone / Tablet 
2. ไมโครโฟน หูฟัง และกล้อง  
3. มีโปรแกรม Microsoft Teams

ผู่�เข้�าร่วม 

ผูู้้ช่่วยผูู้้สอบบัญชี่ทีี่�มีประสบการณ์์การที่ำางานระดัับ Senior ข้ึ้�นไป

วัตถุุประสูงค์์หลัักสููตร

 เน�นให�ผู่�เข้�าอบรมสูามารถุปฏ่ิบัต่งานสูอบบัญช่ีข้ั�นพื้้�นฐานได้�ตาม

มาตรฐานการสูอบบัญช่ี ผ่่านการเร่ยนรู�จากว่ที่ยากรผู่�ม่ประสูบการณ์์  

เพื้่อเพื้่�มที่ักษะแลัะเที่ค์น่ค์การตรวจสูอบตามแนวที่างการสูอบบัญช่ี โด้ยการ

เรย่นรู�จากกรณ์ศึ่ึกษาแลัะตวัอยา่งกระด้าษที่ำาการเพื้อ่ให�เกด่้ค์วามเข้�าใจมากข้ึ�น

 • การที่ำาความเข้ึ้าใจเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าทีี่� และความรับผิู้ดัช่อบ 
 • การที่ำาความเข้ึ้าใจเกี�ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณ์ภาพ 
  และจรรยาบรรณ์ในการประกอบวิช่าชี่พ  
 • การที่ำาความเข้ึ้าใจเกี�ยวกับการสอบบัญชี่ในภาพรวม   
 • การที่ำาความเข้ึ้าใจระบบงานและการที่ดัสอบการควบคุมภายใน 
 •  การที่ำาความเข้ึ้าใจเ กี�ยวกับการเ ลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี่ 
  และการตรวจสอบเนื�อหาสาระ  
 • การที่ำาความเข้ึ้าใจและการตรวจสอบระบบสารสนเที่ศแบบไม่ซัับซ้ัอน 
 • การสรุปผู้ลการตรวจสอบ 

(Workshop)

Audit Core Training

การสอบบัญชีีเชีิงปฏิิบัติิการ

วันที่่� 7-8, 13-14, 20-21 กันยายน พื้.ศึ.2564  เวลัา 10.00 - 16.00 น.

อัตราค์่าอบรม (รวม VAT)

• สูมาชี่กสูภาฯ 9,000 บาที่ 

• บุค์ค์ลัที่ั�วไป 10,000 บาที่

ชั่�วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื�อง (CPD) ***อยู่ระหว่างพิจารณ์าจากหน่วยงานทีี่�เกี�ยวข้ึ้อง
ผูู้้สอบบัญชี่ : นับชั่�วโมง CPD แบบไม่เป็นที่างการได้ัตามจำานวนเข้ึ้าอบรมจริง

ผูู้้ที่ำาบัญชี่ : นับชั่�วโมง CPD จำานวน 1.5 ชั่�วโมง ที่ดัแที่นให้เป็นชั่�วโมง 1 ชั่�วโมง
ตามมาตรการช่่วยเหลือด้ัานการพัฒนาความรู้ต่อเนื�องที่างวิช่าชี่พบัญชี่ (CPD) ช่่วงสถานการณ์์การระบาดั COVID 19

สูมัค์รอบรมออนไลัน์ได้�ที่่� www.tfac.or.th 
เลัข้ที่่� 133 อาค์ารสูภาว่ชีาชี่พื้บัญชี่ ถุนนสูุขุ้มว่ที่ 21 (อโศึกมนตร่) แข้วงค์ลัองเตยเหน้อ เข้ตวัฒนา กรุงเที่พื้ฯ 10110

โที่ร. 02 685 2500 สู่วนปฏิ่บัต่การอบรม (ต่อ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: Training@tfac.or.th

สู่วนการเง่น (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family

* อีเมลทีี่�ใช้่ลงที่ะเบียนอบรมต้องเป็นอีเมลทีี่�ลงที่ะเบียน MS Teams
* เข้ึ้าอบรมได้ัเฉพาะผูู้้ทีี่�ลงที่ะเบียนเท่ี่านั�น หากพบบุคคลอื�น
 ทีี่�ไม่ได้ัลงที่ะเบียนนั�งอบรมด้ัวย ที่างสภาฯ ขึ้อสงวนสิที่ธิิ์�
 ในการเก็บค่าใช้่จ่ายเพิ�มเติม 



วันที่่�/เวลัา หัวข้�อการบรรยาย ว่ที่ยากร

วันที่่� 7 กันยายน 2564

10.00 - 11.00 น.

บที่บาที่แลัะหน�าที่่�ข้องผู่�ชี่วยผู่�สูอบบัญชี่อาวุโสู

• บที่บาที่หน้าที่ี� และความรับผู้ิดัช่อบ

• ความที่้าที่ายสำาหรับบที่บาที่ใหม่

• เส้นที่างความก้าวหน้าในสายอาช่ีพ
ด้ร.มงค์ลั เหลั่าวรพื้งศึ์์

กรรมการผูู้้จัดัการ

บริษัที่ ควอลิตี� แอสชั่วรันส์ เซัอร์วิส จำากัดั
11.00 - 12.00 น. ที่ำาค์วามเข้�าใจเก่�ยวกับมาตรฐานการค์วบค์ุมค์ุณ์ภาพื้ (TSQC1)

จรรยาบรรณ์ในการประกอบวิช่าช่ีพ

13.00 - 15.00 น. การที่ำาค์วามเข้�าใจเก่�ยวกับการสูอบบัญชี่

• การที่ำาความเข้ึ้าใจเกี�ยวกับธุิ์รกิจ (Understanding the business)

• การวางแผู้นการตรวจสอบ

• การประเมินความเสี�ยงในการสอบบัญช่ี

• กระดัาษที่ำาการขึ้องผูู้้สอบบัญช่ี (Audit Documentation)

รศึ. ด้ร.สูมพื้งษ์ พื้รอุปถุัมภ์

รองศาสตราจารย์ประจำาภาควิช่าบัญช่ี 

รองคณ์บดัีฝ่ายการเงินและบัญช่ี

คณ์ะพาณ์ิช่ยศาสตร์และการบัญช่ี 

จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย

15.00 - 16.00 น. ข้�อพื้่จารณ์าเร่องการทีุ่จร่ต (Fraud) แลัะการสู่อสูาร 

กับผู่�ม่หน�าที่่�ในการกำากับดู้แลั

ที่่มว่ที่ยากร

บริษัที่ ไพร้ซัวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี

เอเอส จำากัดั

วันที่่� 8 กันยายน 2564

10.00 - 12.00 น.

การค์วบค์ุมภายในแลัะหลัักการพื้้�นฐานข้อง COSO

• ความสำาคัญขึ้องการควบคุมภายในกับการสอบบัญช่ี

• การที่ำาความเขึ้้าใจและการบันที่้กความเขึ้้าใจเกี�ยวกับระบบ 

  การควบคุมภายใน

• การระบุการควบคุมภายในที่ี�สำาคัญ
ค์ุณ์พื้รสูรร ชี่นโชีต่อังกูร

ผูู้้จัดัการฝ่ายตรวจสอบบัญช่ี

บริษัที่ ดัีลอยที่์ ทีู่้ช่ โธิ์มัที่สุ ไช่ยยศ    

สอบบัญช่ี จำากัดั

13.00 - 16.00 น. แนวที่างการที่ด้สูอบการค์วบค์ุมภายในเก่�ยวกับวงจรที่่�สูำาค์ัญ

• แนวที่างและกรณ์ีศ้กษา - วงจรการผู้ลิตสินค้า

• แนวที่างและกรณ์ีศ้กษา - วงจรเงินเดัือน

• แนวที่างและกรณ์ีศ้กษา – ขึ้ั�นตอนการจัดัที่ำางบการเงิน

การสูรุปผ่ลัจากการที่ด้สูอบการค์วบค์ุมภายใน

• การสรุปผู้ลจากการที่ดัสอบการควบคุมภายใน

• การสื�อสารข้ึ้อบกพร่องขึ้องการควบคุมภายใน และข้ึ้อเสนอแนะ 

  ไปยังผูู้้มีหน้าที่ี�ในการกำากับดัูแลและผูู้้บริหารขึ้องกิจการ

กำาหนด้การอบรม



วันที่่�/เวลัา หัวข้�อการบรรยาย ว่ที่ยากร

วันที่่� 13 กันยายน 2564

10.00 - 12.00 น.

การที่ำาค์วามเข้�าใจเก่�ยวกับเลั้อกตัวอย่างในการสูอบบัญชี่แลัะ 

การตรวจสูอบเน้�อหาสูาระ

• ความสำาคัญขึ้องการตรวจสอบเนื�อหาสาระและเที่คนิค 

  การตรวจสอบเนื�อหาสาระ

• วิธิ์ีการเลือกตัวอย่างและขึ้นาดัตัวอย่างในการสอบบัญช่ี

ที่่มฝ่ายตรวจสูอบบัญช่ี

บริษัที่ สำานักงาน อีวาย จำากัดั

13.00 - 16.00 น. • เที่คนิคการวิเคราะห์เปรียบเที่ียบ

• การตรวจสอบประมาณ์การหนี�สิน และกรณ์ีศ้กษา  

วันที่่� 14 กันยายน 2564

10.00 - 12.00 น.

การที่ำาค์วามเข้�าใจเก่�ยวกับเลั้อกตัวอย่างในการสูอบบัญชี่แลัะ 

การตรวจสูอบเน้�อหาสูาระ (ต่อ)

• การตรวจสอบรายไดั้และลูกหนี� รวมถ้งประมาณ์การที่างบัญช่ ี

  ที่ี�เกี�ยวขึ้้อง และกรณ์ีศ้กษา
ที่่มฝ่ายตรวจสูอบบัญชี่

บริษัที่ สำานักงาน อีวาย จำากัดั

13.00 - 16.00 น. • การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ รวมถ้งประมาณ์การที่างบัญช่ ี

  ที่ี�เกี�ยวขึ้้อง และกรณ์ีศ้กษา

วันที่่� 20 กันยายน 2564

10.00 - 12.00 น.

การที่ำาค์วามเข้�าใจแลัะการตรวจสูอบระบบสูารสูนเที่ศึ 

แบบไม่ซับซ�อน

• การสอบบัญช่ีสำาหรับบริษัที่ที่ี�ใช่้ระบบสารสนเที่ศ 

  แบบไม่ซัับซั้อน

   - ลักษณ์ะขึ้องระบบสารสนเที่ศแบบไม่ซัับซั้อน

   - ความเสี�ยงและจุดัควบคุมขึ้องระบบสารสนเที่ศแบบไม่ซัับซ้ัอน

   - วิธิ์ีการตรวจสอบระบบสารสนเที่ศแบบไม่ซัับซั้อน

ที่่มว่ที่ยากร

บริษัที่ ไพร้ซัวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบี

เอเอส จำากัดั
13.00 - 16.00 น.    - วิธิ์ีการตรวจสอบระบบสารสนเที่ศแบบไม่ซัับซั้อน (ต่อ)

   - การใช่้ผู้ลการตรวจสอบระบบสารสนเที่ศมาช่่วย 

     ในการสอบบัญช่ี

   - วิธิ์ีการใช่้ผู้ลงานขึ้อง IT Audit (ในกรณ์ีที่ี�ผูู้้สอบบัญช่ีมีการใช่้  

     IT Audit เขึ้้ามาช่่วย)

กำาหนด้การอบรม



วันที่่�/เวลัา หัวข้�อการบรรยาย ว่ที่ยากร

วันที่่� 21 กันยายน 2564

10.00 - 12.00 น.

การสูรุปผ่ลัการสูอบบัญชี่

• การสอบที่านความครบถ้วนขึ้องการปฏิบัติงานสอบบัญช่ี  

  (Audit Completion Checklist)

• การวิเคราะห์เปรียบเที่ียบในภาพรวมขึ้ั�นสุดัที่้าย

• การตรวจสอบการดัำาเนินงานต่อเนื�อง กรณ์ีศ้กษา
ค์ุณ์ว่ไลัวรรณ์ ผ่ลัประเสูร่ฐ

กรรมการบริหาร

และที่ีมฝ่ายตรวจสอบบัญช่ี

บริษัที่ เคพีเอ็มจี ภูมิไช่ย สอบบัญชี่ จำากัดั
13.00 - 16.00 น. • รายงานขึ้องผูู้้สอบบัญช่ี

• การสอบที่านเหตุการณ์์ภายหลังวันสิ�นงวดั

• วันที่ี�ในงบการเงิน

• หนังสือรับรองจากผูู้้บริหาร เรื�องสำาคัญที่ี�ควรระบุเพิ�มเติม

• การรวบรวมแฟ้มงานตรวจสอบขึ้ั�นสุดัที่้าย

กำาหนด้การอบรม

สูมัค์รอบรมออนไลัน์ได้�ที่่� www.tfac.or.th 
เลัข้ที่่� 133 อาค์ารสูภาว่ชีาชี่พื้บัญชี่ ถุนนสูุขุ้มว่ที่ 21 (อโศึกมนตร่) แข้วงค์ลัองเตยเหน้อ เข้ตวัฒนา กรุงเที่พื้ฯ 10110

โที่ร. 02 685 2500 สู่วนปฏิ่บัต่การอบรม (ต่อ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: Training@tfac.or.th

สู่วนการเง่น (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family


