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ทันโลักทันเหตุุการณ์วิชีาชีีพบัญชีี

 ต่�องยอมรับวั่าการแพร่ระบาดีข่องเชี่�อไวัรัส Covid-19 นั�น มีผลกระทุบต่่อโลกเรา
เปน็อยา่งมาก ต่ั�งแต่เ่ดีก็ไปถงึค่นชีรา ค่นจันไปถงึค่นรวัย ธุรุกจิัข่นาดีเลก็ไปจันถงึข่นาดีให้ญ ่

และถึงแม�ว่ัาในอนาค่ต่การแพร่ระบาดีข่อง Covid-19 จัะห้มดีไป แต่่พฤต่ิกรรมการ
ใชี�ชีวีัิต่ข่องพวักเราทุุกค่น ก็อาจัจัะต่�องเปลี�ยนไปต่ลอดีกาลทุั�งชีีวัิต่ส่วันต่ัวัและการทุำางาน
  นักบัญชีีเองก็เป็นอีกห้นึ�งอาชีีพทุี�ไดี�รับผลกระทุบจัากเชี่�อไวัรัสเชี่นเดีียวักัน ค่วัาม
ปกต่ิให้ม่ ห้ร่อ New Normal  ข่องนักบัญชีี ทุี�น่าจัะเกิดีข่้�นห้ลังจัาก Covid-19 นั�นจัะเป็น
อย่างไร และเราต่�องปรับต่ัวัยังไงบ�าง เราจัะมาพูดีคุ่ยกันในบทุค่วัามนี�ค่่ะ

นักบัญชีีตุ้องใชี้เทคโนโลัยีมากข้�น 
แม�เราจัะร้�อย้่แก่ใจัวั่าเทุค่โนโลยีนั�นสามารถ disrupt ห้ร่อเปลี�ยนแปลงโลกไดี� แต่่ก็ไม่

คิ่ดีวัา่มันจัะมาเร็วัข่นาดีนี� Covid-19 บงัค่บัให้�เราต่�องปรับตั่วัอย่างกะทัุนหั้น ทุำาให้�ผ้�ประกอบ
การต่�องพยายามดีิ�นรน ปรบักลยทุุธุก์ารดีำาเนนิธุุรกจิัเพ่�อให้�อย้ร่อดีโดียใชี�เทุค่โนโลยีเข่�ามา
ชี่วัย นักบัญชีีเองก็จัำาเป็นต่�องปรับต่ัวัไปพร�อมๆ กับผ้�ประกอบการเชี่นกัน 

New Normal ที�คาดีว่าจะเป็นความปกตุิใหม่ของนักบัญชีี เชี่น
• การใชี�เทุค่โนโลยคี่ลาวัดี์ในการทุำางานรว่ัมกนัจัากค่นละสถานทุี� เชีน่ โปรแกรมบญัชีี

ออนไลน ์ระบบบรหิ้ารจััดีการเอกสารแบบออนไลน์ โปรแกรมค่ำานวัณ์ภาษอีอนไลน ์โปรแกรม
เงินเดี่อนออนไลน์สำาห้รับทุำารายการจั่ายเงินเดี่อนและบริห้ารข่�อม้ลพนักงาน

• Virtual technology เชี่น การใชี� video conference ห้ร่อการประชีุมผ่านวัิดีีโอ 
แทุนการนัดีพบเจัอ

• ลก้ค่�าทุี�เป็นผ้�ประกอบการหั้นมาข่ายข่องออนไลน์มากยิ�งข่้�น รายการทุางบัญชีีอาจั
จัะซั์บซ์�อนข้่�น รายการประเภทุเงินสดีมีน�อยลง และมีปริมาณ์ transaction ผ่านบัญชีีมากข้่�น

• ต่�องเรียนร้�เร่�อง Big Data เพ่�อวิัเค่ราะห์้ห้ร่อห้าประโยชีน์จัากข่�อม้ลข่องล้กค่�าทีุ�มีอย่้
• เรียนร้�เค่ร่�องม่อให้ม่ๆ เพ่�อชี่วัยให้�การทุำางานระยะไกลง่ายและสะดีวักข่้�น เช่ีน การ

เชี่�อมต่อ่ API ระห้วัา่งโปรแกรมบญัชีกีบัร�านค่�าออนไลนอ์ตั่โนมตั่ ิห้รอ่การใชี�โปรแกรมสร�าง
ลายเซ์็นอิเล็กทุรอกนิกส์ 

• หั้นมาใชี�ระบบส่งเอกสารทุางออนไลน์ เชี่น การใชี�ระบบ E-Tax Invoice ห้รอ่ระบบ
การทุำาใบกำากับภาษี โดียลงลายม่อชี่�อทุางดีิจัิทุัล (Digital Signature) ห้ร่อประทุับรับรอง
เวัลา (Time Stamp) แล�วัส่งให้�กับค่้่ค่�าทุางอีเมล เพ่�อลดีต่�นทุุนทุั�งเวัลาในการค่ีย์เอกสาร
เอง และค่่าใชี�จั่ายในการส่งเอกสารให้�กับค่้�ค่�า
 ทุักษะการเรียนร้�เทุค่โนโลยีให้ม่ๆ และนำามาปรับใชี�จั้งเป็นสิ�งจัำาเป็นอย่างมาก
สำาห้รับนักบัญชีี ยิ�งโดียเฉพาะในช่ีวังทุี�มีการแพร่ระบาดีข่อง Covid-19 สำานักงานบัญชีี
ทุี�มีเทุค่โนโลยีรองรับจัะทุำางานร่วัมกับล้กค่�าไดี�ราบร่�นกวั่าสำานักงานบัญชีีทุี�ไม่มีเทุค่โนโลยี
รองรับ เพราะพวักเข่าไม่ต่�องเสียเวัลาและพลังงานมาต่ิดีต่ั�ง ปรับใชี� และเรียนร้� ในเวัลาทีุ�
จัำากัดีเช่ีนนี� 

Work from Home จะไม่ใชี่เร่�องแปลักอีกตุ่อไป
 ต่�องยอมรับว่ัาในชีว่ังการแพร่ระบาดีข่อง Covid-19 ทุี�ผา่นมา นกับญัชีหี้ลายค่นต่�อง
ทุำางานอย้่ทุี�บ�านไปโดียปริยาย กลายเป็นวั่าเม่�อพ�นระยะการแพร่ระบาดีไปแล�วั การ Work 
from Home ก็ไม่ใชี่เร่�องแปลกอีกต่่อไป 
 ผ้�ประกอบการห้ลายๆ บริษัทุเองก็พร�อมทุี�จัะให้�พนักงานมีอิสระในการทุำางานจัากทุี�
บ�านมากยิ�งข่้�น เน่�องจัากค่วัามกังวัลในเร่�องสุข่อนามัย บางบริษัทุอาจัจัะปรับลดีข่นาดีข่อง
สำานกังาน เพราะมีพนักงานบางส่วันทุำางานทุี�บ�าน และเปลี�ยนสำานกังานให้�เป็นทุี�ประชุีมงาน
สำาคั่ญๆ เทุา่นั�น และในสว่ันข่องสำานกังานเองกจ็ัะต่�องจัดัีระเบยีบการวัางโต่�ะทุำางานให้มใ่ห้�มี
ระยะห้่างระห้ว่ัางค่นในทีุมมากข้่�น ห้ร่อมีพาร์ทุิชีั�นกั�นระห้ว่ัางโต่�ะทุำางาน เพ่�มพ่�นทุี�ส่วันต่ัวั 
เพ่�อลดีค่วัามเสี�ยงในการแพร่เชี่�อโรค่

ประโยค่ทุี�วั่า “ค่่าข่องค่นอย้่ทุี�ผลข่องงาน” อาจัจัะใชี�ไดี�กับสถานการณ์์ Work from 
Home จัรงิๆ เพราะเม่�อไม่ไดี�เจัอห้น�าค่า่ต่า กม็เีพยีงผลงานเทุา่นั�นทุี�จัะพส้่จัน์ไดี�วัา่พนกังาน
ทุำางานแล�วัจัริงๆ ซ์ึ�งสำาห้รบันักบัญชีีเองก็อาจัจัะต่�องเต่รียมต่วััห้าวัธิุกีารส่�อสารกับลก้ค่�าให้�
เห้มาะสม และไม่ทุำาให้�ผ้�ประกอบการร้�สึกวั่าถก้ทุิ�งไวั�กลางทุาง เชี่น

• อัพเดีต่สถานะการทุำางานระห้วั่างอาทุิต่ย์ห้รอ่ในแต่่ละเดี่อน
• ส่งลิงก์เอกสารเพ่�อให้�ลก้ค่�าต่รวัจัสอบข่�อม้ลการบันทุึกบัญชีีห้ร่อส่งภาษี
• ส่�อสารกับล้กค่�าในประเดี็นทุางบัญชีีและภาษีทุี�เกิดีข่้�นอย่างเป็นระบบ พร�อมทุั�ง

ต่ิดีต่ามผลอย่างต่่อเน่�อง
• จััดีประชีุมแบบ video conference ประจัำาเดี่อน เพ่�อรายงานผลการดีำาเนินงาน

เก็บเอกสารแบบไร้กระดีาษ
 จัริงๆ แล�วัห้ลักการทุำาสำานักงานไร�กระดีาษ (Paperless office) นั�นไดี�เริ�มใชี�ในองค่์
กรให้ญ่ๆ  ห้ลายองค่ก์รแล�วั แต่่วัา่สำาห้รบัธุุรกจิั SMEs ยงัไมค่่อ่ยมใีค่รให้�ค่วัามสนใจัวัธิุกีาร
ลดีใชี�กระดีาษกันสักเทุ่าไร 

แต่ห่้ลังพ�นการระบาดีข่องเชี่�อไวัรัส Covid-19 ห้มดีไป ค่วัามกังวัลในเร่�องสขุ่อนามัย
จัะทุำาให้�ทุั�งผ้�ประกอบการและนักบัญชีีห้ันมาให้�ค่วัามสำาค่ัญกับการเก็บเอกสารในร้ปแบบ
ดีิจัิทุัลกันมากข่้�น จันกลายเป็นค่วัามปกต่ิให้ม่ เชี่น จััดีเก็บเอกสารไวั�บนค่ลาวัดี์เซ์ิร์ฟเวัอร์ 
ห้ร่อใชี�โปรแกรมสร�างและจัดัีการเอกสารต่า่งๆ เพ่�อลดีการสัมผสัจับัต่�องกระดีาษให้�ไดี�มาก
ทุี�สุดี
 ข่�อแนะนำาสำาห้รบัการจัดัีการกับเอกสารทุางบัญชีทีุี�สำาค่ญัค่อ่ ห้าวัธิุกีารเก็บเอกสาร
แบบออนไลน์ทุี�เห้มาะสมกับธุุรกิจัและบัดีเจั็ต่ทุี�เรามี เชี่น เล่อกเก็บเอกสารทุางบัญชีีใน
โปรแกรมบญัชีีออนไลน ์ห้ร่อเกบ็ไวั�ใน Share Drive โดียสแกนเอกสารทุี�ไดี�รบัจัากซ์พัพลาย
เออร์ใส่ไวั�ในระบบเพ่�อให้�ทุกุค่นเข่�าถึงไดี� และอย่าล่มจัดัีเรียงรายช่ี�อให้�เป็นระเบียบเพ่�อให้�ง่าย
ต่่อการค่�นห้า 

ข้อควรระวังเร่�องการจัดีการเอกสารแบบไร้กระดีาษคือ
• ต่�องอธุิบายให้�ผ้�ประกอบการเข่�าใจัต่รงกัน เกี�ยวักับระบบการเก็บเอกสารออนไลน์ 

เชี่น แยกแฟ้มอย่างไร รันเลข่ทุี�อย่างไร และสอนวัิธุีเก็บเอกสารต่ัวัจัริงให้�สอดีค่ล�องกัน เพ่�อ
ง่ายต่่อการค่�นห้า

• เร่�องค่วัามปลอดีภยัข่องเอกสาร ต่�องมกีารเข่�ารห้สัห้รอ่เล่อกใชี�โปรแกรมทุี�มคี่วัาม
ปลอดีภัยส้ง เพ่�อป้องกันข่�อม้ลสำาค่ัญรั�วัไห้ลห้ร่อส้ญห้าย 

ตุ้องพร้อมเป็นที�ปร้กษา 
เม่�อพฤต่ิกรรมค่นในโลกเปลี�ยน ย่อมมีธุุรกิจัให้ม่ๆ เกิดีข้่�นมา และธุุรกิจัเดีิมๆ อาจัจัะ

ต่�องปรบักลยุทุธุ์ให้มเ่พ่�อให้�อย้ร่อดี นกับญัชีจีัง้เปน็ผ้�ชีว่ัยค่นสำาค่ญัให้�กบัผ้�ประกอบการ ทุั�ง
การเป็นทุี�ปร้กษาเร่�องการปรับโค่รงสร�างธุุรกิจั และผ้�ชี่วัยชีี�ทุางในการบริห้ารงาน 
 ต่ัวัเลข่ทุางบัญชีีอาจัจัะไม่ไดี�มีค่วัามสำาค่ัญการทุำาเอกสารภาษีไวั�ส่งห้น่วัยงาน
ราชีการ แต่่มีประโยชีน์สำาห้รับการบริห้ารงานเชิีงรุก ซ์ึ�งค่นทีุ�จัะให้�ค่ำาปร้กษาไดี�ดีีทุี�สุดีแก่ผ้�
ประกอบการก็ค่่อ นักบัญชีีอย่างเรานี�เอง 

อย่าล่มวั่าเม่�อโลกเปลี�ยนไป การให้�บริการทุำาบัญชีีและย่�นภาษีแบบเดีิมๆ อาจัจัะไม่
เป็นทุี�ต่�องการในต่ลาดีอีกต่่อไป แต่่นักบัญชีีทุี�พร�อมทุี�จัะเป็นทุี�ปร้กษาทุางธุุรกิจัเทุ่านั�นจัะ
เป็นผ้�อย้่รอดีในสถานการณ์์แบบนี�
  ทุั�งห้มดีนี�ค่่อ New Normal ห้รอ่ค่วัามปกต่ิในรป้แบบให้ม่ทุี�อาจัเกิดีข่้�นกับนักบัญชีี
ห้ลังพ�นวักิฤต่ Covid-19 ถงึแม�ไมม่ใีค่รร้�วัา่วักิฤต่ค่รั�งนี�จัะมตี่อนจับอยา่งไร และจัะมวีักิฤต่
อ่�นๆ ต่ามมาอีกไห้ม แต่่สิ�งทุี�สำาค่ัญทุี�สุดีค่อ่ การทุำาใจัยอมรับค่วัามเปลี�ยนแปลง และเต่รียม
พร�อมรับม่ออย่างดีีทุี�สุดี

New Normal ของนักบัญชีี 
หลััง COVID-19

New Normal ข่องนัก่บััญชีี ทีี�จะเก่ิดข้่�นหัลังวิก่ฤต COVID-19 หัลัก่ๆ คือ นัก่บััญชีีจะต�องป็รับัตัวไป็พร�อมืผู้้�ป็ระก่อบัก่ารในก่ารหัันมืาใชี�
เทีคโนโลยีบัริหัารธุรกิ่จมืาก่ข้่�น ก่ารทีำาธุรกิ่จออนไลน์จะทีำาใหั�รายก่ารทีางบััญชีีซัับัซั�อนข่้�น รายก่ารป็ระเภทีเงินสดมืีน�อยลง และก่ารทีำางาน
แบับั Work from Home จะทีำาใหั�สำานัก่งานใชี�ก่ระดาษีน�อยลง และหัันมืาใชี�โป็รแก่รมืคลาวด์ในก่ารจัดเก่็บัเอก่สารแทีน ที�ายทีี�สุดคือนัก่บััญชีี
ต�องสามืารถุเป็็นทีี�ป็ร้ก่ษีาใหั�ผู้้�ป็ระก่อบัก่ารพ�นวิก่ฤตเศรษีฐิก่ิจใหั� ได� แล�ว #เราจะฝ่่าวิก่ฤตินี�ไป็ด�วยก่ัน

FlowAccount
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ต่ำาแห้น่งงานปัจัจัุบัน
กรรมการบริษัทุ 
 เดีอะ ไดีนามิค่ โค่�ชีชีิ�ง จัำากัดี
ผ้�อำานวัยการฝ่่ายพัฒนาธุุรกิจั
  บริษัทุ การบัญชีีไทุย จัำากัดี
ผ้�บริห้ารสายงานการวัางระบบ 
 บริษัทุ เบสทุ์ เอ็นเต่อร์ไฟรส์ จัำากัดี

 ก่อนอ่�นข่อแนะนำาต่ัวั ผมชี่�อ ดีร.ชีลิต่ ผลอินทุร์ห้อม ชี่�อเล่นวั่า โก ห้ร่อล้กศิิษย์เรียก
ค่ร้โก ปัจัจัุบันเป็น กรรมการบริษัทุ เดีอะไดีนามิค่ โค่�ชีชีิ�ง จัำากัดี ผ้�อำานวัยการฝ่่ายพัฒนา
ธุุรกิจั บริษัทุ การบัญชีีไทุย จัำากัดี  และผ้�บริห้ารสายงานการวัางระบบ บริษัทุ เบสทุ์ เอ็น
เต่อร์ไฟรส์ จัำากัดี และอาจัารย์พ่เศิษมห้าวัิทุยาลัยรัฐิบาล
 โอกาสและค่วัามก�าวัห้น�าในสายอาชีีพบัญชีีและการเป็นผ้�บริห้ารองค์่กรจันถึงทุุก
วัันนี� การต่ัดีสินใจัข่องผมทุี�ไดี�เล่อกปริญญาต่รีบัญชีี เป็นสิ�งทุี�ถ้กต่�องทุี�สุดี ต่ั�งแต่่วัันแรกทุี�
ผมไดี�เข่�ามาเป็นนักศิึกษาค่ณ์ะบัญชีีจันถึงวัันสำาเร็จัการศิึกษา ผมไดี�รับค่วัามรักและค่วัาม
เอาใจัใส่ข่องค่ณ์าจัารย์ในค่ณ์ะบัญชีีทุุกทุ่านทุี�ไดี�ดี้แล เอาใจัใส่ เป็นห้่วังเป็นใย เห้ม่อนกับล้ก
ห้ลาน ค่วัามร้�ทีุ�ไดี�รำ�าเรียนจัากทุี�นี� ผมบอกเลยค่รับว่ัาเน่�อห้าแน่นมากๆ องค์่ค่วัามร้�ค่รบ
ถ�วัน เน�นเรียนนำาไปใชี�ไดี�จัริง อาจัารย์ทุุกทุ่านเก่งมากๆ รวัมทุั�งอาจัารย์พ่เศิษทุี�มาสอนทุั�ง
ภาค่รฐัิและเอกชีน เม่�อสำาเรจ็ัการศิกึษาไปผมไดี�กลบัมาเรยีนปรญิญาโทุอีกค่รั�ง สำาห้รบัการ
เรียนปริญญาโทุ ห้ลักส้ต่รบัญชีีมห้าบัณ์ฑิิต่ ผมบอกเลยทุี�นี�เจั๋งสุดีๆ ไดี�กับอาจัารย์ทุี�มีชี่�อ
เสียง มีประสบการณ์์ต่รง ร้�ลึก ร้�จัริง และผมไดี�มิต่รภาพทุี�ดีีกับเพ่�อนๆ และพี�ๆ มากมาย 
เม่�อเรียนจับปริญญาโทุผมไดี�รับการปรับต่ำาแห้น่งงานเป็นผ้�จััดีการฝ่่ายบัญชีีและการเงิน 
เห้ตุ่ผลค่่อ ผมไดี�นำาค่วัามร้�จัากการเรียนไปประยุกต่์ใชี�ในการทุำางานจัริง ผ้�บริห้ารองค่์กร
เห้น็ถงึศิกัยภาพ ห้ลงัจัากนั�นมา 4 ป ีผมไดี�กลบัมาเรยีนเปน็ค่รั�งทีุ�3 โดียเล่อกเรยีนห้ลกัส้ต่ร
ปรชัีญาดุีษฏีบัีณ์ฑิติ่ สาข่าการบัญชี ีผมไดี�เรียนกับค่ณ์าจัารย์ทีุ�ถา่ยองค์่ค่วัามร้�และเทุค่นิค่
การทุำางานวัิจััย และพัฒนาต่่อยอดีองค่์ค่วัามร้�  จันผมไดี�สำาเร็จัในการเรียนปริญญาเอก 
(DNA บัญชีีอย้่ทุี� ค่ณ์ะบัญชีี ศิรีปทุุม) 
 สิ�งทีุ�ผมเข่ยีนมาข่�างบนนั�น ผมอยากจัะบอกวัา่ ค่วัามสำาเรจ็ัในการทุำางานในวันันี� สว่ัน
ห้นึ�งมาจัาก ค่ณ์ะบญัชี ีมห้าวัทิุยาศิรปีทุุม และข่อชี่�มผ้�บรหิ้ารข่องมห้าวัทิุยาลยัศิรปีทุุม ทีุ�ไดี�
พฒันาและขั่บเค่ล่�อนมห้าวิัทุยาลัยฯ ไดี�ก�าวัทัุนกับเทุค่โนโลยีทีุ�เปลี�ยนแปลงอย่างรวัดีเร็วั ทีุ�
ไดี�สร�างบณั์ฑิติ่ทุี�มคี่ณุ์ภาพและพร�อมใชี�งานอยา่งประสทิุธุผิล ผมภม้ใิจัและรกัสถาบนัแห้ง่นี�
มากๆ ค่รับ

การผลัิตุแบบเรียงลัำาดีับ (Sequential processing)  
 เป็นการผลิต่ทุี�ผลิต่ภัณ์ฑิ์ทุั�งห้มดีผ่านกระบวันการผลิต่ทุุกแผนกต่ามลำาดีับ ต่�นทุุน
จัะเก็บสะสมจัากแผนกทีุ� 1  โอนไปจันถึงแผนกสุดีทุ�าย และเม่�อผลิต่เสร็จัในแผนกสุดีทุ�าย 
ต่�นทุนุทีุ�ไดี�จัะเรยีกว่ัาต่�นทุุนผลิต่สนิค่�าสำาเรจ็ัรป้  การผลิต่แบบนี�เห้มาะสำาห้รบักจิัการทีุ�ผลติ่
สินค่�าเพียงอย่างเดีียวั  ห้ร่อผลิต่สินค่�าทุี�เห้ม่อน ๆ กัน เชี่น โรงงานผลิต่ข่นมปัง  โรงงาน
ผลิต่นำ�าต่าล

การผลัิตุแบบขนาน (Parallel Processing)  
 เป็นการผลิต่ผลิต่ภัณ์ฑิ์มากกวั่าห้นึ�งชีนิดีเห้มาะสำาห้รับผลิต่ภัณ์ฑิ์ทุี�มีส่วันประกอบ
ห้ลาย ๆ  ส่วัน  ผ่านกระบวันการผลิต่ในแผนกทุี�ต่่างกัน  ซ์ึ�งอาจัจัะดีำาเนินการผลิต่ไปพร�อม
กันห้ร่อไม่ก็ไดี�  และจัะนำามารวัมเป็นสินค่�าสำาเร็จัร้ปในแผนกสุดีทุ�าย  เชี่น  อุต่สาห้กรรม
การผลิต่รถยนต่์  จัะแยกการผลิต่เป็นแผนกต่่าง ๆ และนำามาประกอบเป็นรถยนต่์ในแผนก
สุดีทุ�าย

ผลัิตุภััณฑ์์ร่วม (Joint product) 
 ผลิต่ภัณ์ฑิ์ 2 ชีนิดีข่้�นไปซ์ึ�งผลิต่ไดี�จัากวััต่ถุดิีบในกระบวันการผลิต่เดีียวักัน ห้าก
ผลิต่ภัณ์ฑิ์แต่่ละชีนิดีสามารถนำาออกข่ายไดี�ในระดีับราค่าใกล�เค่ียงกันก็มักถ่อวั่าเป็น
ผลิต่ภัณ์ฑิ์ร่วัม เชี่น การกลั�นนำ�ามันดีิบย่อมไดี�ผลิต่ภัณ์ฑิ์ห้ลายประเภทุ ไดี�แก่ นำ�ามันเบนซ์ิน 
นำ�ามันห้ล่อล่�น นำ�ามันก�าดี ยางมะต่อย และผลิต่ภัณ์ฑิ์จัากนำ�ามันอ่�น ๆ ห้ร่อในการชีำาแห้ละ
สุกร ก็จัะไดี�เน่�อสันใน เน่�อสันนอก เน่�อสะโพก เค่ร่�องใน ไข่มัน ฯลฯ พร�อมกัน

ตุ้นทุนร่วม (Joint cost) 
 ต่�นทุุนทัุ�งห้มดีทีุ�เกิดีข้่�นในกระบวันการผลิต่ต่ั�งแต่่เริ�มต่�นจันถึงจุัดีทีุ�เกิดีผลิต่ภัณ์ฑิ์
ห้ลายชีนิดี ซ์ึ�งเรียกไดี�วั่า เป็นจัุดีแยกต่ัวัห้ร่อจัุดีแยกออก (Split-off point) ดีังนั�นจัุดีแยก
ต่ัวัจั้งเป็นจัุดีทุี�แยกผลิต่ภัณ์ฑิ์แต่่ละชีนิดีนั�นเอง

ตุ้นทุนหลัังจุดีแยกตุัว หร่อตุ้นทุนผลัิตุเพ่�มเตุิมหลัังจุดีแยกตุัว (Separable costs) 
 ต่�นทุุนทัุ�งห้มดีทีุ�เกิดีข้่�นจัากการนำาเอาผลิต่ภัณ์ฑิป์ระเภทุใดีประเภทุห้นึ�งไปผลติ่ต่่อจัน
เสรจ็ัพร�อมทีุ�จัะข่ายไดี� ต่�นทุุนห้ลังจัดุีแยกต่วััจัะเทุา่กบัต่�นทุุนทัุ�งห้มดีทีุ�เกดิีข่้�นห้ลังจัดุีแยกต่วัั
จันกระทัุ�งผลติ่เสรจ็ั ข่�อแต่กต่า่งจัากต่�นทุุนประเภทุนี�กบัต่�นทุุนรว่ัม ค่อ่ เราสามารถทุราบไดี�
วัา่ ต่�นทุุนทีุ�เกิดีข่้�นห้ลังจัดุีแยกตั่วัเป็นผลิต่ภัณ์ฑิช์ีนิดีใดี จัำานวันเทุ่าใดี จัง้ค่ำานวัณ์ต่�นทุุนเข่�า
กับผลิต่ภัณ์ฑิ์ไดี�โดียง่าย

คำาถาม :  บุค่ค่ลธุรรมดีาจัะต่�องข่อมีเลข่ประจัำาต่ัวัผ้�เสียภาษีอากรห้ร่อไม่ และข่อไดี�ทุี�ใดี 
คำาตุอบ :  บุค่ค่ลธุรรมดีาสัญชีาต่ิไทุย ให้�ใชี�เลข่ประจัำาต่ัวัทุี�ออกโดียกรมการปกค่รอง 
กระทุรวังมห้าดีไทุยออกให้� ถ่อเป็นเลข่ประจัำาตั่วัผ้�เสียภาษีอากร จั้งไม่ต่�องข่อมีเลข่ประจัำา
ต่วััผ้�เสยีภาษอีากรอกี ห้ากเปน็ชีาวัต่่างชีาต่ ิยงัค่งมหี้น�าทุี�ต่�องข่อมเีลข่ประจัำาต่วััผ้�เสียภาษี
อากร สามารถย่�นค่ำาร�องข่อมเีลข่และบตั่รประจัำาต่วััผ้�เสยีภาษอีากร ดี�วัย แบบ ล.ป. 10.1  ณ์ 
สำานกังานสรรพากรพ่�นทีุ� ห้รอ่สำานกังานสรรพากรพ่�นทีุ�สาข่าทีุ�ผ้�ย่�นค่ำาร�องมีภมิ้ลำาเนาอย่้             

คำาถาม :  นาง ญ. มีเงินไดี�ประเภทุเงินเดี่อนและค่่าเชี่าบ�าน จัะต่�องใชี�แบบประเภทุใดีในการ
ย่�นแบบเสียภาษี
 คำาตุอบ :  กรณ์มีทัีุ�งเงนิเด่ีอนและเงินไดี�อ่�น ห้ร่อมเีงนิไดี�อ่�นอย่างเดีียวั ต่�องใชี�แบบ ภ.ง.ดี.90 
เพ่�อค่ำานวัณ์ภาษีเงินไดี�บุค่ค่ลธุรรมดีา                                                                                                                              

คำาถาม :  นาง ฐิ. มีเงินไดี�จัากดีอกเบี�ย ไดี�ถ้กห้ักภาษี ณ์ ทุี�จั่าย ไวั�ร�อยละ 15 เม่�อถึงกำาห้นดี
เวัลาย่�นแบบแสดีงรายการ จัะต่�องย่�นแบบแสดีงรายการอีกห้ร่อไม่
คำาตุอบ :  นาง ฐิ. มีสิทุธุิเล่อกไม่นำาเงินไดี�ดีอกเบี�ยไปย่�นแบบแสดีงรายการ เน่�องจัากผ้�จั่าย
ไดี�มีการห้ักภาษี ณ์ ทุี�จั่าย ไวั�แล�วั
   
คำาถาม :  นาง บ. มีเงินไดี�จัากเงินปันผล ไดี�ถ้กผ้�จั่ายเงินไดี� ห้ักภาษี ณ์ ทีุ�จั่าย ไวั�แล�วั 
ร�อยละ 10 เม่�อถงึกำาห้นดีเวัลาย่�นแบบแสดีงรายการ จัะต่�องย่�นแบบแสดีงรายการอีกห้รอ่ไม่
คำาตุอบ :  นาง บ. มีสิทุธุิเล่อกไม่ต่�องนำาเงินปันผล ไปย่�นแบบแสดีงรายการห้ากไม่ประสงค่์
จัะข่อค่่นเงินภาษีทุี�ถ้กห้ักไวั�               

คำาถาม :  นาง น. มีเงินไดี�จัากเงินปันผล ไดี�ถ้กห้ักภาษี ณ์ ทุี�จั่ายไวั�ร�อยละ 10 โดียเงินปันผล
ทีุ�ไดี�รบั จัะมทัีุ�งทีุ�ไดี�เค่รดีติ่ภาษีเงนิปันผลและไม่ไดี�เค่รดีติ่ภาษีเงนิปันผล เม่�อถงึกำาห้นดีเวัลา
ย่�นแบบแสดีงรายการ จัะเล่อกเฉพาะทุี�ไดี�เค่รดีิต่ภาษีเงินปันผลไปย่�นเทุ่านั�น ไดี�ห้ร่อไม่ 
 คำาตุอบ :  ห้าก นาง น. จัะนำาเงินปันผลไปย่�นแบบแสดีงรายการ จัะต่�องนำาเงินปันผลทุั�งห้มดี
ทุี�ไดี�รับไม่วั่าจัะไดี�เค่รดีิต่ภาษีเงินปันผลห้ร่อไม่ไดี�เค่รดีิต่ภาษีเงินปันผล ไปรวัมค่ำานวัณ์เพ่�อ
ย่�นแบบแสดีงรายการทุั�งห้มดี 

ศิษย์เก่าคณะบัญชีี

ศัพท์การบัญชีี ปัญหาประจำาฉบับ



ข่าวกิจกรรม

 Live สดี บัญชีี Talk 
“คุยสบายๆ สไตุลั์อาจารย์บัญชีี 
โดีย
 อาจัารย์อุปพันธุ์ ทุวัีผล
 และ อาจัารย์ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ 

เสาร์ทุี� 5 ธุันวัาค่ม 2563 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

 Live สดี บัญชีี Talk 
“จบสาขาไหน ก็เรียน ป.โท บัญชีี SPU ไดี้
โดีย
 • วั่าทุี�ร�อยต่รีห้ญิง นพสร ทุานะข่ัน 
  กรรมการผ้�จััดีการ บริษัทุ บุศิยา แอค่เค่�าน์ต่ิ�ง จัำากัดี
 • นายสรฑิัต่ ศิรีวัิชีชีุพงษ์
  ฝ่่ายการต่ลาดี บริษัทุ วัิชีิต่การพ่มพ์ จัำากัดี
 • อาจัารย์รมิดีา ค่งเข่ต่วัณ์ิชี 
  อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี ม.ศิรีปทุุม

เสาร์ทุี� 12 ธุันวัาค่ม 2563 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

 บัญชีี SPU: ปัจฉิมนิเทศ 
“เส้นทางส่่ความสำาเร็จในอาชีีพ”
โดีย 
 ร�อยโทุ วัรวัุฒิ ต่ั�งประดีิษฐิ 
 CPA, TA, IACP, 
 นายทุห้ารค่วับคุ่มการเบิกจั่าย พล.ร.11, 
 เจั�าข่องสำานักงานบัญชีีและสอบบัญชีี, 
 นักศิึกษาปริญญาเอกบัญชีี SPU

วัันทุี� 23 ธุันวัาค่ม 2563 เวัลา 19.00 น.-20.00 น.

Live สดี บัญชีี Talk DNA M.Acc 
กับการทำางานบริษัท มหาชีน
โดีย
 • คุ่ณ์สุภัสสรา ยามะเทุวััน 
  บริษัทุ ซ์ีพี ออลล์ จัำากัดี (มห้าชีน)
 • คุ่ณ์รจัี ปิต่ิพ่ชีญ์ 
  บริษัทุ แอล.พี.เอ็น. ดีีเวัลลอปเมนทุ์ จัำากัดี (มห้าชีน)
 • ดีร.เบญจัพร โมกข่ะเวัส 
  อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 19 ธุันวัาค่ม 2563 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: การบัญชีีดีิจิทัลัแลัะการจัดีตุั�งธุรกิจ 
บรรยายโดีย 
 อาจัารย์สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ และอาจัารย์รมิดีา ค่งเข่ต่วัณ์ิชี  ให้�กับนักศิึกษาวัิทุยาลัยอาชีีวัศิึกษาสระบุรี

คณะบัญชีี SPU ประชีุม online 
การเต่รียมการสอน การจััดีกิจักรรมแบบออนไลน์ให้�
นักศิึกษาและอาจัารย์ วัางแผนการทุำางานแบบ WFH

Live สดี : บัญชีี Talk 
การใชี้โปรแกรม ERP เพ่�อความสำาเร็จของธุรกิจ
โดีย
 • คุ่ณ์พสิษฐิ์ ธุรรมจัริยาวััฒน์ 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี
 • อาจัารย์ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ 
  อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 9 มกราค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU 
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“TFRS9 TAS 19 TAS23 TAS33 TAS36”
โดีย
 คุ่ณ์ณ์ัฐิพล ศิรีจัักรโค่ต่ร 
 Associate Director, Audit, PKG Audit (Thailand) Ltd

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“Mergers and Acquisitions” 
โดีย
 คุ่ณ์ศิิลินลักษ์ ตุ่ลยานันต่์ 
 รองประธุานฝ่่ายบริห้าร บริษัทุ ฟู้ดี อีค่วัิปเม�นทุ์ จัำากัดี



บัญชีี SPU: อบรมโปรแกรมออนไลัน์ Flow Account 
โดีย คุ่ณ์ธุนัย นพคุ่ณ์ 
 Course Director บริษัทุ โฟลวั์แอค่เค่าทุ์ จัำากัดี 

เม่�อวัันทุี� 12 ม.ค่. 64 ผ่านโปรแกรม Zoom

บัญชีี SPU: อบรมออนไลัน์ “บัญชีีนิตุิวิทยา” 
โดีย ผ้�ชี่วัยศิาสต่ราจัารย์ สมชีาย ศิุภธุาดีา 
 กรรมการ บริษัทุ อินทุัชี โฮ์ลดีิ�งส์ จัำากัดี (มห้าชีน)

เม่�อวัันทุี� 13 ม.ค่. 64 ผ่านโปรแกรม Zoom

 Live สดี บัญชีี SPU: Talk บัญชีี กับผ่้บริหารยุคใหม่
โดีย 
 • นายภ้มิศิักดีิ� สินจัร้ญศิักดีิ� 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ เดีอะซ์้พรีม ค่อนซ์ัลต่ิ�ง จัำากัดี
 • นายอนุวััฒน์ ทุ�าวัวังศิ์ 
  Accounting Executive 
  บริษัทุ เซ์็นทุรัลเรสต่อรองส์ กรุ�ป จัำากัดี
 • อาจัารย์สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ 
 อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 16 มกราค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

Live สดี : บัญชีี Talk จบ ป.โท ACC SPU 
กับโอกาสในการเลัื�อนตุำาแหน่ง
โดีย 
 • พันต่รีวัีรยุทุธุ สุข่มาก 
  นายทุห้ารค่วับคุ่มการเบิกจั่าย/นายทุห้ารบัญชีี 
  มณ์ฑิลทุห้ารบกทุี� 13
 • อาจัารย์จัิต่รลดีา วัิวััฒน์เจัริญวังศิ์ 
  ผอ. ศิ้นย์ S-PAC ค่ณ์ะบัญชีี ม.ศิรีปทุุม
 • อาจัารย์ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ 
  อาจัารย์ ค่ณ์ะบัญชีี ม.ศิรีปทุุม

เสาร์ทุี� 6 กุมภาพันธุ์ 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

คณะบัญชีี SPU ประชีุม 3 วิทยาเขตุ
บางเขน ชีลับุรี ขอนแก่น 
 เพ่�อวัางแผนการจััดีการเรียนการสอน 
และการจััดีกิจักรรม ประจัำาภาค่การศิึกษา 2/2563
ผ่านโปรแกรมออนไลน์

 Live สดี : บรรยาย 
“บัญชีีดีิจิทัลั”ให้กับน้องๆ ปวส. 
@ วิทยาลััยการอาชีีพอินทร์บุรี
โดีย  อ.พรรณ์ทุิพย์ อย่างกลั�น 
  และ ผศิ.รองเอก วัรรณ์พฤกษ์

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU 
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“Prospective Analysis: 
Valuation Theory and Concepts”
 โดีย ผศิ.ดีร.สมบ้รณ์์ สาระพัดี อาจัารย์ 
  ม.เกษต่รศิาสต่ร์

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU 
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“มาตุรฐานการรายงานทางการเงิน” 
โดีย  ผศิ.รองเอก วัรรณ์พฤกษ์ 
  ผ้�ชี่วัยผ้�อำานวัยการห้ลักส้ต่รปรัชีญาดีุษฎีบัณ์ฑิิต่ 
  สาข่าวัิชีาการบัญชีี ค่ณ์ะบัญชีี



บัญชีี SPU: บรรยาย “Excel เพ่�องานบัญชีี” 
ให้กับน้องๆ ปวส. @ วิทยาลััยอาชีีวศึกษาอุตุรดีิตุถ์
โดีย อ.ภ้ดีิทุ ไชียผล และ อ.กิต่ต่ิยา จัิต่ต่์อาจัห้าญ

บัญชีี SPU บัญชีีภัาครัฐ
โดีย  คุ่ณ์อทุิรา โสต่โยม 
  ผ้�อำานวัยการกลุ่มงานประมวัลบัญชีีแผ่นดีิน 
  กองบัญชีีภาค่รัฐิ กรมบัญชีีกลาง กระทุรวังการค่ลัง

Live สดี : บัญชีี Talk
เส้นทางการมีใบประกอบวิชีาขีพทางบัญชีี
โดีย 
 •  ร�อยโทุ วัรวัุฒิ ต่ั�งประดีิษฐิ 
  (CPA, TA, IACP และผ้�สอบบัญชีีกองทุุนห้ม้่บ�าน)
  นายทุห้ารค่วับคุ่มการเบิกจั่าย พล.ร.11 
  อุปนายกค่นทุี� 1 สมาค่มผ้�สอบบัญชีีภาษีอากร
  แห้่งประเทุศิไทุย
  เจั�าข่องสำานักงานบัญชีีและสอบบัญชีี
 •  ผศิ.รองเอก วัรรณ์พฤกษ์ 
  ผ้�ชี่วัยผ้�อำานวัยการห้ลักส้ต่รปรัชีญาดีุษฎีบัณ์ฑิิต่ 
  ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 13 กุมภาพันธุ์ 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

 บัญชีี SPU : Visit สถานประกอบหลัักส่ตุร “ยกระดีับ 
National e-Payment ในอุตุสาหกรรมดีิจิทัลั” รุ่น 2 
โดีย  คุ่ณ์ดีวังธุิดีา พ่ลาลำ�า 
  กรรมการบริษัทุ ดีีเอส ธุุรกิจัและการบัญชีี จัำากัดี 
ไดี�นำา national e-payment ไปใชี�ในองค่์กร

บัญชีี SPU: บรรยาย “กลัยุทธ์การวางแผนภัาษี” 
ให้กับน้องๆ ปวส. @ วิทยาลััยพาณิชียการธนบุรี
โดีย อ.รมิดีา ค่งเข่ต่วัณ์ิชี

บัญชีี SPU : นักศึกษาคณะบัญชีีเรียนแลัะ Workshop 
การใชี้โปรแกรมบัญชีีออนไลัน์ FLOWACCOUNT 
โดียวัิทุยากร อาจัารย์ธุนัย นพคุ่ณ์ 
 ต่ำาแห้น่ง Course Director 
 บริษัทุ โฟลวั์แอค่เค่าทุ์ จัำากัดี

บัญชีี SPU: บรรยาย “การสอบบัญชีี” ให้กับน้องๆ ปวส. @ วิทยาลััยเทคนิคระยอง 
โดีย อ.ภ้ดีิทุ ไชียผล และอ.อุปพันธุ์ ทุวัีผล



บัญชีี SPU: บรรยาย “บัญชีีดีิจิทัลั” 
ใหก้บัน้องๆ ปวส. @ วทิยาลัยัเทคโนโลัยีประจวบคีรขีนัธ์ 
โดีย ดีร.เบญจัพร โมกข่ะเวัส 
และ อ.จัิต่รลดีา วัิวััฒน์เจัริญวังศิ์

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“Balance Score Card and Value chain Analysis & 
Lean Accounting & Cost-Volume-Profit Analysis” 
โดีย คุ่ณ์อนุนุชี วัรรณ์สุทุธุิ� 
  ผ้�จััดีการฝ่่ายบัญชีีและการเงิน 
  บริษัทุมิต่ซ์้บิชีิมอเต่อร์ (ประเทุศิไทุย) จัำากัดี

บัญชีี SPU: บรรยาย “การจัดีทำางบการเงิน” ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. @ วิทยาลััยพณิชียการบางนา
 โดีย อ.สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ และ อ.พรรณ์ทุิพย์ อย่างกลั�น

คณาจารย์บัญชีี SPU : Visit สถานประกอบหลัักส่ตุร 
“ยกระดัีบ National e-Payment ในอุตุสาหกรรม
ดีิจิทัลั” รุ่น 2 
  คุ่ณ์สุภัสสรา ยามะเทุวััน 
  นักบัญชีีล้กห้นี�และสินเชี่�อ 
  บริษัทุ ซ์ีพี ออลล์ จัำากัดี (มห้าชีน)

 Live สดี บัญชีี Talk การตุรวจสอบภัายใน
โดีย 
 • คุ่ณ์ธุนัยนันทุ์ ภัทุรวัิริยโภค่ิน 
  พนักงานอาวัุโสต่รวัจัสอบ 
  บริษัทุ ย้นิเวัอร์แซ์ล ย้ทุีลิต่ี� จัำากัดี (มห้าชีน)
 • อ.กิต่ต่ิยา จัิต่ต่์อาจัห้าญ 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 20 กุมภาพันธุ์ 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: บรรยาย “บัญชีีดีิจิทัลั”
 ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. 
@ วิทยาลััยเทคโนโลัยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 
โดีย อ.พรรณ์ทุิพย์ อย่างกลั�น 
 และ ผศิ.รองเอก วัรรณ์พฤกษ์

คณาจารย์บัญชีี SPU : Visit สถานประกอบหลัักส่ตุร 
“ยกระดัีบ National e-Payment ในอุตุสาหกรรม
ดีิจิทัลั” รุ่น 2 
 คุ่ณ์พสิษฐิ์ ธุรรมจัริยาวััฒน์ 
 กรรมการผ้�จััดีการ 
 บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี

บัญชีี SPU อบรมออนไลัน์ “Excel สำาหรับงานบัญชีี”
โดีย  อาจัารย์สุภาพร แชี่มชี�อย 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ ไทุยเอสเอ็มอีการบัญชีี จัำากัดี, 
  ผ้�สอบบัญชีีภาษีอากร



 บัญชีี SPU: การวิเคราะห์แลัะการเขียนผลังานวิจัย 
โดีย  ผศิ.ดีร.ดีารารัต่น์ โพธุิ�ประจัักษ์ 
  ประธุานห้ลักส้ต่รบัญชีีบัณ์ฑิิต่ ค่ณ์ะบริห้ารธุุรกิจั
  และเทุค่โนโลยีสารสนเทุศิ 
  ม. เทุค่โนโลยีราชีมงค่ลสุวัรรณ์ภ้มิ

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU 
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“การทุจริตุแลัะการบริหารจัดีการทุจริตุ”
โดีย คุ่ณ์เจัษฎา ชี.เจัริญยิ�ง CIA, CPIA, CRMA, 
  รองกรรมการผ้�จััดีการ SME Development Bank

บัญชีี SPU: นักศึกษาปริญญาโทบัญชีี SPU
เรียนกับตุัวจริงประสบการณ์จริง 
“การควบคุมภัายในแลัะการตุรวจสอบภัายใน
ของหน่วยงานภัาครัฐ 
โดีย  พันต่รีวัีรยุทุธุ สุข่มาก 
  นายทุห้ารค่วับคุ่มการเบิกจั่าย/
  นายทุห้ารบัญชีี มณ์ฑิลทุห้ารบกทุี� 13

 บัญชีี SPU: บรรยาย “กลัยุทธ์การวางแผนภัาษี” 
ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส.
@ วิทยาลััยอาชีีวนครราชีสีมา 
โดีย อ.พรรณ์ทุิพย์ อย่างกลั�น และดีร.เบญพร โมกข่ะเวัส

บัญชีี SPU: บรรยาย “รวมHit ภัาษีธุรกิจแบบโดีนๆ”
ให้กับน้องๆ ปวชี. ปวส. ทั�วประเทศ
โดีย  คุ่ณ์ถนอม เกตุ่เอม 
  กรรมการฝ่่ายวัิชีาการ 
  สมาค่มสำานักงานบัญชีีและกฎห้มาย

บัญชีี SPU: การวิเคราะห์แลัะการเขียนผลังานวิจัย 
โดีย ดีร.ปิยะณ์ัฐิ ถุนพุทุธุดีม และ ดีร.ธุารทุิพย์ สีต่าล

บัญชีี SPU: เทคนิคการเขียน resume ให้ปัง 
การเตุรียมความพร้อมในการทำางาน 
โดีย...คุ่ณ์ภ้วัดีล ไชียสมบ้รณ์์ @บริษัทุ jobtopgun 

บัญชีี SPU: จัดีอบรมออนไลัน์ฟรี !! 
สำาหรับ อาจารย์ ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน แลัะผ่้สนใจทั�วไป 
 “การตุรวจสอบภัายใน-ทางเลัอืกวชิีาชีพีของนกับัญชี”ี
โดียวัิทุยากร
 •  คุ่ณ์นันทุชีัย ศิิริพันธุ์ 
  (CISA, CISSP)ปร้กษาอิสระดี�านค่วัามมั�นค่ง
  สารสนเทุศิ และห้วััห้น�าผ้�บรหิ้ารงานต่รวัจัสอบภายใน
  ดี�านเทุค่โนโลยีสารสนเทุศิ บริษัทุ ไรซ์์ ค่อลซั์ลติ่�ง จัำากัดี
 •  คุ่ณ์พงศิ์ศิักดีิ� แสงสิงค่ี (CIA, CPA)
  ผ้�อำานวัยการฝ่่ายต่รวัจัสอบภายใน
   บริษัทุ ไทุยนำ�าทุิพย์ จัำากัดี
 •  คุ่ณ์วัรพล โลพันธุ์ศิรี (CIA , CPIA)
  ผ้�อำานวัยการฝ่่ายต่รวัจัสอบภายใน 
  บมจั. เอ็ม เอส ไอ จัี ประกันภัย (ประเทุศิไทุย)

วัันทุี� 23-25 กุมภาพันธุ์ 2564 เวัลา 09.00-16.00 น. 
ผ่านโปรแกรม Zoom



 บัญชีี SPU: การตุรวจสอบภัายใน-ทางเลัือกวิชีาชีีพ
ของนักบัญชีี
หัวข้อ “การปฏิิบัตุิงานการตุรวจสอบภัายใน 
ตุามมาตุรฐานวิชีาชีีพ แลัะการบริหารความเสี�ยง”
วัิทุยากร คุ่ณ์พงศิ์ศิักดีิ� แสงสิงค่ี (CIA, CPA)
  ผ้�อำานวัยการฝ่่ายต่รวัจัสอบภายใน 
  บริษัทุ ไทุยนำ�าทุิพย์ จัำากัดี

บญัชี ีSPU: การตุรวจสอบภัายใน-ทางเลืัอกวิชีาชีพีของ
นกับญัชี ีหวัขอ้ “บทบาทของผ้่ตุรวจสอบภัายในกับการ
ป้องกันการทุจริตุในองค์กร”
วัิทุยากร คุ่ณ์พงศิ์ศิักดีิ� แสงสิงค่ี (CIA, CPA)
  ผ้�อำานวัยการฝ่่ายต่รวัจัสอบภายใน
  บริษัทุ ไทุยนำ�าทุิพย์ จัำากัดี

คณาจารย์บัญชีี SPU : Visit สถานประกอบการ 
หลัักส่ตุร “ยกระดีับ National e-Payment 
ในอุตุสาหกรรมดีิจิทัลั” รุ่น 2 
  คุ่ณ์สิทุธุิชีัย ทุรัพย์แสนดีี 
  กรรมการผ้�จััดีการ
   บริษัทุ ทุรัพย์แสนดีีการบัญชีี จัำากัดี

บัญชีี SPU: บัญชีีสหกรณ์
วัิทุยากร ดีร. สราวัุธุ ดีวังจัันทุร์ 
  รองผ้�จััดีการกลุ่มอำานวัยการ 
  สห้กรณ์์ออมทุรัพย์ค่ร้ลพบุรี จัำากัดี

คณาจารย์บัญชีี SPU : Visit สถานประกอบการ 
หลัักส่ตุร “ยกระดีับ National e-Payment
ในอุตุสาหกรรมดีิจิทัลั” รุ่น 2 
  คุ่ณ์สมเกียรต่ิ� สุวัรรณ์ 
  ผ้�จััดีการแผนกบัญชีี 
  บริษัทุ เอส เอฟ ค่อร์ปอเรชีั�นจัำากัดี(มห้าชีน)

บัญชีี SPU: บรรยาย “อาชีีพในฝัันของนักบัญชีี”
 ให้กับน้องๆ ปวชี.แลัะ ปวส. 
@ วิทยาลััยการอาชีีพจอมทอง จ.เชีียงใหม่ 
โดีย อ.ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ และ อ.กิต่ต่ิยา จัิต่ต่์อาจัห้าญ

 Live สดี : บัญชีี Talk การนำาเสนอข้อม่ลัธุรกิจสมัยใหม่
โดีย
 •  คุ่ณ์พงศิ์สิทุธุิ� อภิสิทุธุิกุล 
  ทุี�ปร้กษาพัฒนาธุุรกิจั ERP 
  บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี 
  และ บริษัทุ เพียวั ไอทุี จัำากัดี
 •  คุ่ณ์พสิษฐิ์ ธุรรมจัริยาวััฒน์ 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี
 •  อาจัารย์ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ 
  อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 6 มีนาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: บรรยาย 
“มาตุรฐานการบัญชีี TAS19 ผลัประโยชีน์พนักงาน”
 ให้กบัน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. @ วทิยาลััยอาชีวีศึกษาภัเ่ก็ตุ
โดีย อ.ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ

บญัชีี SPU: บรรยาย “การเปน็เจา้ของสำานกังานบญัชี”ี 
ให้กับน้องๆ ปวส. @ วิทยาลััยเทคนิคทุ่งสง 
โดีย อ.สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ และอ.จัิต่รลดีา วัิวััฒน์เจัริญวังศิ์



บัญชีี SPU: บรรยาย “การตุรวจสอบบัญชีียุคดีิจิทัลั” 
ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. 
@ วิทยาลััยเทคนิคน่าน จ.น่าน
โดีย อ.ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ และ อ.อุปพันธุ์ ทุวัีผล

บัญชีี SPU: บรรยาย 
“การเป็นเจ้าของสำานักงานบัญชีีคุณภัาพ” 
ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. 
@ วิทยาลััยบริหารธุรกิจแลัะการท่องเที�ยวกรุงเทพ 
โดีย อ.จิัต่รลดีา วัวิัฒัน์เจัริญวังศ์ิ และ อ.สุวัรรณี์ รุง่จัตุ่รงค์่

 บญชีี SPU: การวิเคราะห์แลัะการเขียนผลังานวิจัย 
โดีย ดีร.รมิดีา ค่งเข่ต่วัณ์ิชี

Live สดี : บัญชีี Talk ข้อควรร่้กับบัญชีีภัาครัฐ
โดีย
 • คุ่ณ์อทุิรา โสต่โยม 
  ผ้�อำานวัยการกลุ่มงานประมวัลบัญชีีแผ่นดีิน 
  กองบัญชีีภาค่รัฐิ กรมบัญชีีกลาง กระทุรวังการค่ลัง
 • อาจัารย์สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ 
  อาจัารย์ประจัำา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 20 มีนาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: การวิเคราะห์ข้อม่ลัวิจัย 
โดียโปรแกรมสำาเร็จร่ปทางสถิตุิ
โดีย 
 อาจัารย์วััชีธุนพงศิ์ ยอดีราชี
 อาจัารย์ประจัำาสาข่าวัิชีาการบัญชีี ค่ณ์ะบริห้ารธุุรกิจั 
 พ่�นทุี�บพ่ต่รพ่มุข่จัักรวัรรดีิ 
 มห้าวัิทุยาลัยเทุค่โนโลยีราชีมงค่ลรัต่นโกสินทุร์

บัญชีี SPU: บรรยาย 
“กลัยุทธ์การวางแผนภัาษียุคดีิจิทัลั” 
ให้กับน้องๆ ปวชี. แลัะปวส. 
@ วิทยาลััยเทคนิคทุ่งสง 
โดีย  อ.จัิต่รลดีา วัิวััฒน์เจัริญวังศิ์
  และ ดีร.เบญจัพร โมกข่ะเวัส
สนใจัเรียน ป.ต่รี บัญชีี ศิรีปทุุม ค่ลิก 

บัญชีี SPU: Workshop โปรแกรม ERP สำาหรับธุรกิจ 
โดีย
  อ.พสิษฐิ์ ธุรรมจัริยาวััฒน์ 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี 
  และผ้�เชีี�ยวัชีาญโปรแกรม ERP

บัญชีี SPU: “Update Tax Management Strategy”
โดีย  คุ่ณ์สุรเดีชี เล็กแจั�ง
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ ต่รวัจัสอบและทุี�ปร้กษา เอส แอล เค่ จัำากัดี 
  และเจั�าข่องเพจัภาษีร้�ไวั�ไดี�เปรียบ

Live สดี : บัญชีี Talk 
จุดีเปลัี�ยน.. สายงานบัญชีี ส่่อาชีีพนักข่าว
โดีย
 • นายณ์ัฐิวัุฒิ ปงลังกา ผ้�ส่�อข่่าวัชี่องอัมรินทุร์ทุีวัี
 • อ.กิต่ต่ิยา จัิต่ต่์อาจัห้าญ อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU
เสาร์ทุี� 3 เมษายน 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น



บัญชีี SPU: “การวิเคราะห์งบการเงิน
ของบริษัทในตุลัาดีหลัักทรัพย์” 
โดีย  คุ่ณ์เพ็ญศิรี เดีชีต่ิ�งเอง 
  ผ้�อำานวัยการให้ญ่ งานบัญชีี กลุ่มบริษัทุพรีเมียร์

บัญชีี SPU: “เทคนิคการใชี้เคร่�องมือสอบบัญชีี
ยุคดีิจิทัลั” 
โดีย  คุ่ณ์อาทุิต่ย์ ดีาบลาอำา (CPA, TA) 
  ผ้�จััดีการฝ่่ายต่รวัจัสอบบัญชีี 
  บริษัทุ สำานักงานปิต่ิเสวัี จัำากัดี

 Live สดี บัญชีี Talk หมายเหตุุประกอบงบการเงิน
โดีย
 • คุ่ณ์อภิวััฒน์ ห้วัังมีชีัย 
  กรรมการผ้�จัดัีการ บริษทัุ บนกองเงินกองทุอง จัำากัดี
 • อาจัารย์รมิดีา ค่งเข่ต่วัณ์ิชี 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 10 เมษายน 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

Live สดี : บัญชีี Talk ยื�นภัาษี..ยังไง 
ในชี่วงโควิดีระบาดีให้ปลัอดีภััย
โดีย
 • คุ่ณ์นันทุนา คุ่รุวังศิ์วััฒนา 
  นักวัิชีาการสรรพากรปฏีิบัต่ิการ กรมสรรพากร
 • อาจัารย์ภ้ดีิทุ ไชียผล 
  ผ้�ชี่วัยค่ณ์บดีีฝ่่ายกิจัการนักศิึกษา ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 17 เมษายน 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

The Professional Accountant for 
Lao Accountants: การใชี้โปรแกรม ERP แลัะ 
workshop การใชี้โปรแกรมออนไลัน์ในการจัดีทำาบัญชีี 
โดีย... วัิทุยากร 
 • อ.ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ อาจัารย์ บัญชีี ศิรีปทุุม 
 • คุ่ณ์พสิษฐิ์ ธุรรมจัริยาวััฒน์ 
  กรรมการผ้�จััดีการ  
  บริษัทุ เพียวั อินทุิเกรทุ เทุค่โนโลยี จัำากัดี

วัันทุี� 14 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 9.00-12.00 น. 
ทุาง ZOOM

Live สดี : บัญชีี Talk 
โปรแกรมภัาษี กับงานบัญชีียุคดีิจิทัลั
โดีย 
 • คุ่ณ์ข่วััญฤทุัย กิมเร่อง 
  Assistant Consultant Manager
  บริษัทุ ศิาลาแดีง จัำากัดี
 • อาจัารย์ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 1 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: Workshop 
โปรแกรมสำาเรจ็รป่ด้ีานภัาษ ีiTAX
โดีย ผศิ.ดีร.ยุทุธุนา ศิรีสวััสดีิ� 
CEO และผ้�ก่อต่ั�ง iTAX



Live สดี : บัญชีี Talk 
การนำา National e-Payment มาใชี้ในธุรกิจ
โดีย 
 • คุ่ณ์นภนต่์ธุรณ์์ กีรต่ิเทุเวัศิร์ 
  ผ้�จััดีการส่วันงานพัฒนาระบบ 
  บริษัทุ สห้ชีลผลพ่ชี จัำากัดี
 • คุ่ณ์อัษฎ ประนิชี 
  กรรมการผ้�จััดีการ 
  บริษัทุ เดีอะโฟรเซ์่น จัำากัดี
 • อาจัารย์สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 8 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น 

Live สดี : บัญชีี Talk 
เรียนข้ามศาสตุร์ ส่่การเป็นนักบัญชีีมืออาชีีพ
โดีย 
 • คุ่ณ์บุญภา รุ่งวััฒนสุข่ 
  ผ้�จััดีการฝ่่ายบัญชีีและการเงิน 
  บริษัทุ รีนิวั สต่รัค่เจัอร์ จัำากัดี
 • คุ่ณ์พักต่ร์ชีนก วัทุัญญู้วัณ์ิชี 
  กรรมการบริษัทุ เจัพี โฟร์เอ็ม จัำากัดี
 • อาจัารย์จัิต่รลดีา วัิวััฒน์เจัริญวังศิ์ 
  ผอ. ศิ้นย์ S-PAC ค่ณ์ะบัญชีี ม.ศิรีปทุุม

เสาร์ทุี� 15 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

 Live สดี : บัญชีี Talk : Career Talk 
เส้นทางส่่นักการเงิน
โดีย
 • นางสาวัรัชีนี เล่าโรจันถาวัร 
  ทุี�ปร้กษาและผ้�แนะนำาดี�านการลงทุุนอิสระ
 • อาจัารย์สุวัรรณ์ี รุ่งจัตุ่รงค่์ 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 29 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

บัญชีี SPU: บัญชีีครัวเร่อนยุคดีิจิทัลั
โดีย  อ.ภ้ดีิทุ ไชียผล และอ.ชีัยสรรค่์ รังค่ะภ้ต่ิ 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี ม.ศิรีปทุุม 

วัันทุี� 16 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 10.00-12.00 น. 
ทุาง ZOOM

Live สดี : บัญชีี Talk 
จบ ป.โท บัญชีี เส้นทางส่่ความสำาเร็จในการทำางาน
โดีย
 • คุ่ณ์อาทุิต่ย์ ดีาบลาอำา (CPA, TA) 
  ผ้�จััดีการฝ่่ายต่รวัจัสอบบัญชีี 
  บริษัทุ สำานักงานปีต่ิเสวัี จัำากัดี
 • คุ่ณ์สมเกียรต่ิ� สุวัรรณ์ 
  ผ้�จััดีการแผนกบัญชีี 
  บริษัทุ เอส เอฟ ค่อร์ปอเรชีั�น จัำากัดี (มห้าชีน)
 • ดีร.เบญจัพร โมกข่ะเวัส 
  อาจัารย์ค่ณ์ะบัญชีี SPU

เสาร์ทุี� 22 พฤษภาค่ม 2564 เวัลา 19.00-20.00 น.
ทุาง FB เพจั ค่ณ์ะบัญชีี มห้าวัิทุยาลัยศิรีปทุุม บางเข่น

ที�ปร้กษา : ผศ.ดีร.ฐิตุาภัรณ์ สินจร่ญศักดีิ� บรรณาธิการ : ผศ.ยุวดีี เคร่อรัฐตุิกาลั กองบรรณาธิการ : อ.สุวรรณี รุ่งจตุุรงค์, อ.พรรณทิพย์ อย่างกลัั�น
ออกแบบ/ร่ปเลั่ม : ฉวีวรรณ สภัาพ โรงพ่มพ์ มหาวิทยาลััยศรีปทุม


