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สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/5022Z
ผู้ทําบัญชี : บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชม.

CPD/CPA
**หลักสูตรนี้จะทําการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี**
ห้ามบันทึกเทปรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

LEA
N
Accounting
การบั ญ ชี แ บบลี น

SCAN เพื่อจองสัมมนา

เมื่อแนวความคิดในการบริหารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และมีแนวคิดในการ บริหารใหม่ที่เรียกว่า “Lean” เกิดขึ้น
บทบาทของนักบัญชี ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการบัญชี ตลอดจนรูปแบบ ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน จึงต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เพราะข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ ที่ผู้บริหารจะนําไปใช้ในการวางแผนควบคุม ซึ่ง “Lean
Accounting” เป็นเครื่องมือช่วยทําให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อวางแผนควบคุม และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงไปยังการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกระดับ

หัวข้อสัมมนา

กําหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่

1.ความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบ Lean
2.กระบวนการของการจัดการแบบ Lean และ เครื่องมือที่ ใช้ในการจัดการแบบ Lean ที่นักบัญชีต้องรู้
3.ประโยชน์ของการจัดการแบบ Lean สําคัญกับงานบัญชีอย่างไร
4.กิจกรรม Lean กระทบกับบัญชีอย่างไร
5.ลักษณะของการบัญชีแบบ Lean (Lean Accounting)
6.ความแตกต่างของ Lean Accounting กับการทําบัญชีทั่วไป
7.นักบัญชีจะนําระบบ Lean ไปใช้ได้อย่างไร
เวลา 09.00 - 16.30 น.
8.ข้อดีของ Lean Accounting ที่เกี่ยวข้องกับ
- การออกแบบระบบบัญชี และรายงานตามระบบการจัดการแบบลีน
- การคํานวณต้นทุน ที่สามารถคํานวณได้ในทุกระดับทุกขั้นตอน
- โดยไม่ต้องยึดตามระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม
- อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยชื่อดัง
- การนําเสนอข้อมูล และรายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
- การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
ทางการบัญชี
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกระดับ
9.หลักการทั่วไปในการคํานวณต้นทุนสําหรับ Lean Accounting
อัตราค่าสัมมนา
10.เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนแบบดั้งเดิมกับ Lean Accounting
สมาชิก
11.Lean Accounting กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
12.การเตรียมการในการนําการบัญชีแบบลีนมาใช้
ท่านละ 2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
13.กรณีศึกษา การใช้ Lean Accounting ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกิจการ
บุคคลทั่วไป
และนําไปใช้ได้จริง
ท่านละ 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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วิทยากร ดร.นาถนภา นิลนิยม

*รับชําระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น*

จองอบรมออนไลนที่ www.dst.co.th
Call center 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 มือถือ 086-325-1614

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ลิ้งค URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom Client for Meetings)

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

3. สถาบัน ฯ จะสง
- แบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

แบบฟอรมตัวอยาง

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
• หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

