


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 
โครงกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูร  “กำรเงิน กำรบญัชี และกำรบริหำรส ำหรบักรรมกำรด ำเนินกำร และผูจ้ดักำรสหกรณ์” รุ่นท่ี 1 
ระหว่ำงวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ – 15 มีนำคม 2562 

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 
                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
1. หลกักำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกโดย
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าม่ันคง สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก่มวลสมาชิก ซึ่งความส าเร็จ
ในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวของสหกรณ์ในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่เป้าหมาย โดยการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนแรงกดดันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
ด าเนินการ และผู้จัดการ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ 
ภารกิจอย่างถูกต้องและสามารถน าความรู้มาบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
และก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการก ากับดูแลทางการเงินในแนว
เดียวกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยก าหนดเกณฑ์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงส าคัญ 4 ด้าน 
คือ ด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการ โดยในส่วนด้านธรรมาภิบาล 
กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ มากกว่า 5,000 ล้าน
บาท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการ
บริหารจัดการ และให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการและผู้จัดการ รวมถึงคุณสมบัติของ
กรรมการด าเนินการให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบด้านการ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นการเฉพาะ โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
สินเชื่อ คณะอนุกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะ
อาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 แนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43 (9)(10)  
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ต้อง
มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และด าเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความ



เข้มแข็ง ชสอ. จึงได้ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งคณะท างานจัดท า
หลักสูตร ประกอบด้วยผู้ แทนจาก  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย 
ก ร ะท รว งก า รค ลั ง  ธ น าค า รแ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  ม ห าวิ ท ย าลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร รม าธิ ร า ช  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 
และผู้จัดการสหกรณ์” เพื่อรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   
 
 2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

     1.  เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ 
   2.  เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและก ากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.  เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมใน
การบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.  คณุสมบติัและจ ำนวนผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม 
 3.1 เป็นสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
 3.2  ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ จ ำนวน 40 คน 
  3.3 หากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าเป้าหมาย (40 คน) คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรและความม่ันคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่
สิ้นสุด 
 

4.  วิธีกำรฝึกอบรม 
 4.1  การบรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
  4.2  การศึกษาดูงานต่างประเทศ  
  
5.  ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะใช้เวลารวมท้ังสิ้น 122 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 3-4 วันต่อสัปดาห์              
ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ระหว่างวันท่ี 6 กมุภำพนัธ ์– 15 มีนำคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต ำ่กว่ำ ร้อยละ 80  ของการฝึกอบรมจึงจะถือว่า
ผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 
และผู้จัดการสหกรณ์  
 

6.  วนัและสถำนท่ีจดัอบรม 
           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 



 

7.  งบประมำณกำรฝึกอบรม 
 7.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเสียค่าลงทะเบียนคนละ  30,000- บำท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
โครงการ และค่าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ยกเลิกหรือสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  

7.2  ชสอ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ดังนี้ 
 1)  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 2)  ค่ากระเป๋าเอกสาร 
 3)  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น 
 4)  ค่าวิทยากร 
 5)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและอื่นๆ  

 
8.  กำรส่งรำยช่ือเข้ำรบักำรฝึกอบรม 
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องส่งใบสมัครไปยัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทาง
วิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภำยในวนัท่ี 28 มกรำคม 2562  ทัง้น้ี ชสอ. ขอสงวนสิทธ์ิปิดรบั
สมคัร  หำกมีผูแ้จ้งควำมประสงคเ์ข้ำรบักำรฝึกอบรมครบจ ำนวนก่อนวนัครบก ำหนด 
 
9. วิธีกำรช ำระเงิน 

 กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั”  เลขท่ีบญัชี 193-1-13914-8 บญัชีออมทรพัยธ์นำคำรกรงุไทย สำขำ
วงศ์สว่ำง พร้อมใบโอนเงิน ไปยังฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. ทางโทรสาร
หมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188  หากไม่ช าระตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

10.  แนะน ำสถำนท่ีพกัท่ีอยู่ใกล้กบั ชสอ. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจองห้องพักด้วยตนเอง ดังนี้ 
 10.1 โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

    1. หากท่านประสงค์จองห้องพกัล่วงหน้ำ กรุณาติดต่อ คุณสิทธิชัย  อิ่มจิตร์ ฝ่ายขายและ 
        ส่งแฟกซ์ใบจองที่พักไปยัง 02-879-5077 ตรวจสอบการส่งแฟกซ์ 02-446-7700 ต่อ 0 
 - ราคาห้องพักเดี่ยว/คู่  :    990 บาท/รวมอาหารเช้า 

- เตียงเสริม   :    500 บาท/รวมอาหารเช้า 
        * ราคาห้องพักนี้ เฉพำะผูท่ี้ส่งแฟกซ์ใบจองห้องพกัล่วงหน้ำไปยงั คณุสิทธิชยั เท่าน้ัน  

 

2. หากท่านประสงค์จะจองห้องพักเอง หรือเดินทาง Walk in ทางโรงแรมคิดราคาดังนี้   
- ห้องพักเดี่ยว/คู่  : 1,150 บาท/รวมอาหารเช้า 



 10.2  เกศกญัญำ อพำรท์เมนท ์ อ.บำงกรวย จ.นนทบรุี 
    หากท่านประสงค์จองห้องพกัล่วงหน้ำ กรุณาติดต่อ คุณเกศกัญญา โทร 081-918-1579  

**โดยแจ้งว่ำมำจำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั  โดยคิดราคาดังนี้ 
 Facebook : เกศกัญญา อพาร์ทเมนท์ 
 Line : @katkunya1960 
 - ราคาห้องจองล่วงหน้า พักเดี่ยว/คู่ : 550 บาท/วัน 

- ราคา Walk in    :         590 บาท/วัน 
 

  10.3  ชสอ. ให้บริกำรรถรบั - ส่ง ระหว่ำงเกศกญัญำ อพำรท์เมนท ์และโรงแรมเดอะริช มำยงั ชสอ.    
ตำมเวลำ ดงัน้ี 

สถำนท่ี เวลำขำไป เวลำขำกลบั 
1. เกศกัญญา อพาร์ทเมนท์ 07.45 น. 18.00 น. 

2. โรงแรมเดอะริช 08.00 น. 18.15 น. 

 
11.  ผูร้บัผิดชอบโครงกำร  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากัด  
 
12.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 12.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
สหกรณ ์

     12.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับและความคิดเห็นต่างๆ ไปเป็นแนวทาง             
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 12.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสัมพันธภาพที่ดีในการพึ่งพาและร่วมมือกันในอนาคต 
 12.4  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้น าหรือน าการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้าน
บริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ประสบความส าเร็จและเป็นรูปธรรม 
 
13. โครงสร้ำงหลกัสตูร 
กลุ่มวิชำพื้นฐำน 

 1.  ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจไทย        3 ชม. 
 2.  บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ     3 ชม.  
 3.  กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์    3 ชม.  
 



กลุ่มวิชำเฉพำะ 
 4.  ความรู้ด้านการบัญช ีและการอ่านงบการเงินของสหกรณ์          6 ชม. 
 5.  การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์        6 ชม. 
 6.  เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์    6 ชม. 
 7.  ตลาดการเงินและการลงทุน        3 ชม. 

  8.  การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และส่วนเหลื่อม    6 ชม. 
 9.  การจัดท าประมาณการทางการเงิน       6 ชม.  
     10.  การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสินเชื่อ      3 ชม. 
     11.  การควบคุมภายใน                  3 ชม. 
     12.  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์        3 ชม. 
     13.  การบริหารสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 3 ชม. 
          รวม          54 ชม. 

 
หวัข้อวิชำท่ี 1   ควำมรู้เก่ียวกบัระบบสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจไทย                         (3 ชม.)                                                                                          
1.1 วตัถปุระสงค ์

1.1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์และ  
         ประยุกต์เพื่อการบริหารสหกรณ์ได้ 
1.1.2  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างระบบสหกรณ์ 
1.1.3  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
1.1.4  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
         จัดการสหกรณ์                                          

1.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                  สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ
และความมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการด าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและ
ควบคุมตามหลักแนวทางประชาธิปไตย กรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่ งต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานภาพของการเป็นผู้บริหาร นโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมี
พื้นฐานแนวคิดในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง ในส่วนโครงสร้างระบบสหกรณ์และ
การบริหารจัดการภายใต้ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนหลักระบบเศรษฐกิจและ
ตลาดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสหกรณ ์โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 
               1.2.1  ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์                                                             (20%)   

     (1)  ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์                                        
     (2)  ความหมายและเป้าหมายของอุดมการณ์สหกรณ์         
     (3)  ค านิยามและค่านิยมเกี่ยวกับสหกรณ์                                                      
     (4)  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสหกรณ์        



 1.2.2 สหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยตรง (20%)   
      (1)  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                                                        
     (2)  ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ / ชุมนุมสหกรณ์ระดับพื้นที่หรือวิชาชีพ               
     (3)  สหกรณ์พื้นฐานแต่ละประเภท                   
     (4)  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ                                              
     (5)  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                         
     (6)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                

  1.2.3  โครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (10%)   
    (1)  โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์          
    (2)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสหกรณ์  

 1.2.4 เป้าหมายขององค์การธุรกิจแบบสหกรณ์กับธุรกิจแบบเอกชน          (10%) 
     (1)  เปรียบเทียบการบริหารธุรกิจสหกรณ์และเอกชน         
     (2)  รูปแบบการด าเนินธุรกิจสหกรณ์           

  1.2.5 ระบบเศรษฐกิจ และตลาดการเงินกับสหกรณ์ (40%) 
         (1)  ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
         (2)  โครงสร้างระบบการเงินและสถาบันการเงิน 
 (3)  บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบเศรษฐกิจ          
         (4)  ปัจจัยการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ประสบผลส าเร็จ  

  รวม (100%) 
   
หวัข้อวิชำท่ี 2   บทบำทในกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และผูจ้ดักำร       (3 ชม.)                                                            
2.1 วตัถปุระสงค ์

               2.1.1  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทการบริหารงานของคณะกรรมการ 
                       ด าเนินการ และผู้จัดการ                                              

  2.1.2  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
            ด าเนินการ และผู้จัดการ 

                    2.1.3  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจอ านาจกระท าการของคณะกรรมการด าเนินการ และ   
                             ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ 

   2.1.4  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจภาวะผู้น าในการบริหารงานสหกรณ์  
 2.1.5  เพื่อประยุกต์บทบาทการบริหารงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 
 
 



2.2  ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ   
              คณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกขึ้นมา

เป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอ านาจกระท าการ ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 

2.2.1   หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ    (20%) 
(1)  หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการ           

2.2.2  อ านาจกระท าการของคณะกรรมการด าเนินการ      (20%)  
     (1)  อ านาจกระท าการตามกฎหมาย และข้อบังคับ     

       2.2.3  ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ       (30%) 
     (1)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                 

       (2)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา                                              
       (3)  ความรับผิดตามกฎหมายสหกรณ์         

       2.2.4  ภาวะผู้น าในการบริหารงาน        (10%) 
    (1)  ภาวะผู้น าและคุณลักษณะผู้น า                                                           
    (2)  ผู้น ากับการบริหารงานสหกรณ์          

     2.2.5  กรณีศึกษาความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ    (20%) 
                      รวม     (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี  3   กฎหมำยสหกรณ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรสหกรณ์ออมทรพัย ์  (3 ชม.)    
3.1 วตัถปุระสงค ์  

3.1.1  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายสหกรณ์  
         กฎกระทรวง ประกาศ คพช. ระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ ์ 
3.1.2  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติป้องกัน          
         และปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
         ทุจริต และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
3.1.3  เพื่อประยุกต์กรณีศึกษาการใช้กฎหมายเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ 

3.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ    
            สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งจะต้องด าเนินกิจการไปเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่สหกรณ์
ก าหนดขึ้น คณะกรรมการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้  
 
 



      3.2.1  พระราชบัญญัติสหกรณ์                   (25%) 
                            (1) สาระส าคัญที่คณะกรรมการ และผู้จัดการควรรู้ 

3.2.2  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                (25%) 
        นิติกรรมเรื่องของสัญญา 

    (1)  กู้ยืม 
    (2)  การค้ าประกัน 
    (3)  จ าน า 
    (4)  จ านอง  

      3.2.3  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)               (10%) 
   (1)  ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ตามมาตรา 62 (7)  

3.2.4  กฎกระทรวง                    (10%) 
   (1)  กฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   (2)  กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้น   

3.2.5  ระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์               (10%) 
    (1)  ความส าคัญของระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (2)  ความรับผิดชอบต่อระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

3.2.6  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน               (10%) 
          สาระส าคัญของกฎหมาย ปปง. ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ 

   (1)  การฟอกเงิน  
   (2)  ความผิดฐานฟอกเงิน 
   (3)  การรายงานธุรกรรมการเงิน 

3.2.7  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง                             (10%) 
   (1)  กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน   
   (2)  กฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
   (3)  กฎหมายเกี่ยวกับเครดิตบูโร 
   (4)  กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
         รวม     (100%) 

 
หวัข้อวิชำท่ี 4  ควำมรู้ด้ำนกำรบญัชี และกำรอ่ำนงบกำรเงินของสหกรณ์                (6 ชม.)                                                            
4.1 วตัถปุระสงค ์

 4.1.1  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชีและงบการเงิน 
 4.1.2  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินและบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
4.1.3  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร 
 



4.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                   หัวข้อวิชานี้ อยู่ในกลุ่มวิชาการบัญชี  และการเงินของสหกรณ์ และเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบัญชีและแนวปฏิบัติด้านการรับเงิน-การจ่ายเงิน  รวมถึงการอ่านงบการเงินให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการบริหารการเงินในฐานะผู้บริหารสหกรณ์ ทั้งการวางแผน การควบคุม โดยมี
เนื้อหาวิชาดังนี้     

                        4.2.1  กระบวนการปฏิบัติทางการเงิน                                                              (15%) 
                                (1)  ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน 
                                (2)  กระบวนการรับเงิน-จ่ายเงิน  เอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน และ 
                                     การบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน   
                                (3)  งบรายรับรายจ่ายประจ าเดือน   

             4.2.2  กระบวนการปฏิบัติทางบัญชี                                                                (15%)        
                                 (1)  ความรู้เข้าใจการบันทึกบัญชีรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท 
                                 (2)  ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบัญชีคุมยอดและบัญชีรายตัว 

                             (3)  ความส าคัญของงบทดลอง  การตรวจสอบและการกระทบยอดทางบัญชี                                         
                    4.2.3  องค์ประกอบของงบการเงิน                                                                  (30%) 

                                (1)  ความหมายและประเภทของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
                                (2)  กลุ่มบัญชีหรือหมวดบัญชีในงบการเงิน และความสัมพันธ์ของกลุ่มบัญชี 
                                     ทั้ง 5 หมวด  
                                (3)  แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 
                        4.2.4  เทคนิคการอ่านงบการเงิน                                                                  (40%)                           
                                (1)  ความรู้เข้าใจรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย                                          
                                (2)  ข้อสังเกตในการอ่านงบทดลอง และงบการเงิน                         

                                                                                                                 รวม      (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี 5   กำรวิเครำะหง์บกำรเงินของสหกรณ์                           (6 ชม.)                                                            
5.1 วตัถปุระสงค ์

                        5.1.1  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์งบการเงิน 
                        5.1.2  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งงบการเงินของสหกรณ์ 
                        5.1.3  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เพื่อการบริหารงานสหกรณ์ 

5.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                     หัวข้อวิชานี้ อยู่ในกลุ่มวิชาการเงิน และเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์การเงินของ
กิจการเพื่อน าไปใช้บริหารจุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นท่ีต้องร่วมท าธุรกรรมด้วย  โดยมี
เนื้อหาวิชาดังนี้ 
 



               5.2.1  สาระส าคัญของงบการเงินท่ีใช้ในการวิเคราะห์          (10%) 
                                 (1)  ความหมายและจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
                                 (2)  งบแสดงฐานะของกิจการและแสดงผลการด าเนินงาน รวมถึง 
                                       กระแสเงินสดของกิจการ      
                         5.2.2  การวิเคราะห์แบบอัตราร้อยละ (Percentage Analysis)       (25%)  
                                 (1)  การวิเคราะห์แนวตั้ง 
                                 (2)  การวิเคราะห์แนวโน้ม (แนวนอน) 
                         5.2.3  การวิเคราะห์แบบอัตราส่วน (Financial Ratio Analysis)                          (50%) 
                                 (1)  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
                                 (2)  อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio) 
                                 (3)  อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratio) 
                                 (4)  อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
                                 (5)  อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญของสถาบันการเงิน 
                        5.2.4  ความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด          (15%) 
                                (1)  ความส าคัญของงบกระแสเงินสด 
                                (2)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
                                (3)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
                                (4)  กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงิน 

                                                                                                                                         รวม     (100%) 
 

หวัข้อวิชำท่ี 6  เกณฑม์ำตรฐำนควำมมัน่คงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรพัย ์               (6 ชม.)                                 
6.1 วตัถปุระสงค ์

6.1.1  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์วัดประสิทธิภาพทางการเงินของ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้อยู่ในปัจจุบันท้ังในและนอกประเทศ 

6.1.2  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเกณฑต์่างๆ มาจัดท าเป็น 
        เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์   
6.1.3  เพื่อให้สามารถน าเกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินและแนวทางของ Basel  
          มาใช้ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
 
 
 
 



6.2  ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
            เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องเป็นเกณฑ์ที่มีความ
สมดุลทั้งความเป็นสหกรณ์และความเป็นสถาบันการเงินท่ีดี ได้แก่ ส่งเสริมการออมของสมาชิกเน้นการใช้
เงินทุนภายใน มีต้นทุนต่ าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมควบคู่กับการมีสภาพคล่องที่ดี รวมทั้งการก ากับดูแล
สหกรณ์ด้วย หลักการของ Basel โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้    
                   6.2.1  เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินท่ัวไป                                         (30%) 

        (1)  เกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        CAMELS, CFSAWS:ss , เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

                (2)  เกณฑ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
                (3)  PRUDENTIAL STANDARDS ของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก 

                6.2.2  เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์                    (50%) 
       (1)  โครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
       (2)  สภาพคล่องทางการเงิน 

   (3)  ประสิทธิภาพในการท ารายได้ 
   (4)  คุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง  

             6.2.3  หลักการของ Basel และการประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Basel              (20%) 
           รวม     (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี 7   ตลำดกำรเงินและกำรลงทุน                                                                               (3 ชม.) 
7.1 วตัถปุระสงค ์

                       7.1.1  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการน าสินทรัพย์ไปลงทุนในตลาดการเงิน 
                       7.1.2  เพื่อให้สามารถน าสินทรัพย์ไปลงทุนได้อย่างมีทักษะและเชี่ยวชาญ 
                       7.1.3  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

 
7.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 

                       หัวข้อวิชานี้ อยู่ในกลุ่มวิชาการเงิน และเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในตลาดการเงินและหลัก
ของการลงทุน เพื่อสามารถเพิ่มทักษะในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ทั้งนี้
ให้ยึดถือตามเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามหัวข้อวิชาที่ 7) โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 

                             7.2.1  การลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์                                                                    (10%)    
                                        (1)  การฝากหรือลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์  
                                 (2)  การลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

7.2.2  สัดส่วนเงินทุนเพื่อการลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐาน                                  (10%)                                           
         (1)  สัดส่วนเงินทุนและเงินลงทุน 

                       (2)  สินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์ลงทุน 



                             7.2.3  ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (Financial Market)                                          (40%)   
                                (1)  โครงสร้างตลาดการเงิน  
                                (2)  ความรู้เกี่ยวกับตราสารในตลาดเงิน  
                               (3)  ความรู้เกี่ยวกับตราสารในตลาดทุน : ตราสารหน้ี และตราสารทุน  
           (4)  ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม  
                       7.2.4  การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน                             (40%)   
                                (1)  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน  

(2)  การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ 
                                (3)  การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน 

                                                                                                                  รวม   (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี 8  กำรวิเครำะหต้์นทุน ผลตอบแทนทำงกำรเงิน และส่วนเหล่ือม                       (6 ชม.) 
8.1 วตัถปุระสงค ์

8.1.1  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และส่วนเหลื่อม 
8.1.2  เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

8.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ      
                       เพื่อศักยภาพในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
วิธีการค านวณต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  วิธีค านวณผลตอบแทนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
รวมถึงวิธีการค านวณส่วนเหลื่อมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน ที่เป็นรายการทุนส ารองและทุนสะสมต่างๆ 
นอกจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแล้ว ยังมีภาคปฏิบัติเพื่อทดลองค านวณต้นทุนและผลตอบแทนโดย
สามารถก าหนดอัตราเงินปันผลที่เหมาะสมส าหรับความเป็นสหกรณ์ ซึ่งไม่เป็นการแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูง
จนเกินควร    
                       ความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ทางการเงินนี้ จะท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องของ
การจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุน เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้   
                       8.2.1  ต้นทุนเงินทุน ต้นทุนบริหาร และต้นทุนรวม                                            (30%) 
                           (1)  วธิีการค านวณต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
                    (2)  วิธีการค านวณต้นทุนบริหาร 
                   (3)  วิธีการค านวณต้นทุนรวม 
           8.2.2  ผลตอบแทนทางการเงิน                                                                                  (10%) 
                    :  วิธีการค านวณผลตอบแทนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
             8.2.3  ส่วนเหลื่อม                                                                                            (10%) 
                    :  วิธีการค านวณส่วนเหลื่อมระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนแต่ละรายการ  
                               ทุนส ารอง และทุนสะสมต่างๆ     
           8.2.4  ภาคปฏิบัติ                                                                         (50%) 



                   ให้ทดลองการค านวณต้นทุนโดยการก าหนดอัตราเงินปันผลที่เหมาะสมกับความเป็น
สหกรณ์ รวมทั้งต้นทุนเงินทุนอื่นๆ และการค านวณอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและไม่เข้าลักษณะการ
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงเกินควร 
                                                                                                                รวม     (100%) 
 

หวัข้อวิชำท่ี 9  กำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน                                                     (6 ชม.) 
 

9.1 วตัถปุระสงค ์
9.1.1  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 
9.1.2  เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ 

 

9.2  ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ    
   การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารทางการเงิน ที่ต้องมีการวางแผนเพื่อ
ประมาณการกระแสเงินสด ที่เรียกว่าประมาณการเงินสด ซึ่งเป็นกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายในอนาคต
ส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี รวมถึงการวางแผนงบประมาณ
ประจ าปี หัวข้อวิชานี้จะมีภาคปฏิบัติ เพื่อทดลองจัดท างบกระแสเงินสดและเทคนิคการบริหารสภาพคล่อง 
                    โดยผู้บริหารจะต้องสามารถอ่านและวิเคราะห์ประมาณการเงินสด  เพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารสภาพคล่องทั้งส่วนเกินและส่วนขาด  รวมถึงการวางแผนที่สามารถจัดหาเงินตามเวลาที่ต้องการและ
ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 

9.2.1  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า   (10%)                   
                   9.2.2  ประมาณการกระแสเงินสดรับ และเงินสดจ่าย                (10%) 
                            (1)  ความรู้เกี่ยวกับรายการเงินสดรับและเงินสดจ่าย                                 

     (2)  เทคนิคการประมาณการเงินสดรับ และเงินสดจ่ายแต่ละรายการ 
     (3)  ประมาณการเงินสดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี 

                      9.2.3  การอ่านและวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสด      (20%) 
                           (1)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพคล่องส่วนเกินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
                           (2)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
           9.2.4  การวางแผนงาน และงบประมาณประจ าปี        (20%) 
                   9.2.5  ภาคปฏิบัติ : การจัดท ากระแสเงินสด และเทคนิคการบริหารสภาพคล่อง         (40%) 
                             
                                                                                                                รวม     (100%) 
 
 
 



 
หวัข้อวิชำท่ี 10   กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรบริหำรสินเช่ือ    (3 ชม.) 
10.1 วตัถปุระสงค ์

      10.1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง  
      10.1.2  เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและ 
                มีผลกระทบต่อสหกรณ์ 
      10.1.3  เพื่อให้สามารถบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 
10.2  ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ  โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
 
                   10.2.1  ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง         (5%) 

           10.2.2  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์          (10%) 
           10.2.3  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต      (10%) 
           10.2.4  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านตลาด      (10%)  
           10.2.5  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง      (10%) 
           10.2.6  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ      (10%)  
           10.2.7  การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์          (25%)  
           10.2.8  ภาคปฏิบัติ : การประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ตามแบบประเมิน           (20%)      
                                                                                                          รวม     (100%)                                                                                                                

 
หวัข้อวิชำท่ี 11    กำรควบคมุภำยใน                      (3 ชม.) 
11.1 วตัถปุระสงค ์  

 11.1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุม   
          ด้วยตนเองตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
11.1.2  เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ  
           ประเมินการควบคุมด้วยตนเองของทุกส่วนงานในสหกรณ์   
 
 
 
 



11.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                   การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหลสิ้นเปลือง หรือทุจริตในหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 11.2.1  ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน                                  (5%) 
                  11.2.2  แนวทางการประเมินการควบคุมภายใน   

            (1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม     (15%) 
                     (2)  การประเมินความเสี่ยง         (40%) 
      (3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน  
      (4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล    (10%) 
                            (5)  ระบบการติดตาม                   (10%) 
                   (6)  ภาคปฏิบัติ            (20%)  
                                 ให้ทดลองประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามแบบประเมิน  
                                                                                                      รวม     (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี 12   กำรบริหำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์                  (3 ชม.)   
12.1 วตัถปุระสงค ์  

               12.1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
 12.1.2  เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วางแผนกลยุทธ์ และ  
           น าไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าม่ันคงและย่ังยืน ตลอดจนการติดตามและ 
           ประเมินกลยุทธ์ 

 

 12.2 ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                      การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการมองอนาคต เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและการเจริญเติบโตของ
สหกรณ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก รวมถึงให้ผู้บริหารมีการเตรียมตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น  การบริหารเชิงกลยุทธ์จะต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า โดยมีเนื้อหาวิชามีดังนี้          

           12.2.1  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                   (5%) 
                     12.2.2  การวางแผนกลยุทธ์                                                                                   (40%) 
                               (1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์การแข่งขัน   
                                    และการวิเคราะห์ลูกค้า 
                               (2)  การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
                               (3)  การวางแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 



                         12.2.3  การน าแผนไปปฏิบัติ                                                                     (5%) 
                    การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านการจัดการโครงสร้าง ด้านกระบวนการท างาน ด้าน

บุคลากร ด้านเทคโนโลยี  ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร 
            12.2.4  การติดตามประเมินผลและควบคุม                                                    (30%) 

                              (1)  การวัดและประเมินผลองค์กรแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน (Balanced Scorecard)   
                                   ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน และด้าน 
                                   การเรียนรู้และการเติบโต 
                              (2)  การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงานขององค์กร (Key Performance   
                                    Indicators)  
                              (3)  การสร้างแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 
           12.2.5  ภาคปฏิบัติ จัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม และมอบหมายให้เขียนแผนกลยุทธ์และ
ก าหนดดัชนีชี้วัดใน 4 ด้าน                                                                                          (20%)                                                                                                                   

           รวม     (100%) 
 
หวัข้อวิชำท่ี 13   กำรบริหำรสหกรณ์ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล และศีลธรรม คณุธรรม และ 
                           จริยธรรม                                                    (3 ชม.) 
13.1  วตัถปุระสงค ์

 13.1.1  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล และแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาล ทั้ง 
           ในระดับกรรมการ และระดับสหกรณ์ ตามแนวทางส่งเสริมแนะน า ของ ก.ล.ต. 
 13.1.2  เพื่อให้สามารถน าความรู้และแนวทางธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ   
           สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 
13.2  ค ำอธิบำยหวัข้อวิชำ 
                    ธรรมาภิบาล  คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองครองธรรมรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาวิชามีดังนี้ 
                   13.2.1  ความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักธรรมาภิบาล         (5%) 
                   13.2.2  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลระดับกรรมการ      (35%) 
                             (1)  ความรู้ความสามารถของกรรมการ 
                             (2)  การได้มาของกรรมการ 
                             (3)  การก าหนดค่าตอบแทน 
                             (4)  การแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 



                             (5)  กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้จัดการ 
                             (6)  การก าหนดนโยบายธรรมาภิบาล 
                             (7)  การก าหนดนโยบายเป้าหมายและกลยุทธ์ 
                             (8)  การก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
                             (9)  การจัดการข้อร้องเรียน 
                           (10)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
                  13.2.3  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลระดับสหกรณ์      (30%) 
                             (1)  การปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
                            (2)  การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ และ 
                                 ปลอดจากการทุจริต 
                            (3)  การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
                            (4)  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 
                            (5)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
                            (6)  การบริหารความเสี่ยง 
                            (7)  แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่  
         13.2.4  ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารสหกรณ์     (10%)  
                  13.2.5  ภาคปฏิบัติ          
                            ให้ทดลองประเมินแนวทางธรรมาภิบาลตามแบบประเมิน               (20%) 
                                                                                                         รวม     (100%)      
                                                                                                             

                                                     รวมชั่วโมง     54  ชม. 
  
หมายเหตุ   - ทดสอบประมวลความรู้ Pre-test , Post-test             3 ชม. 

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 2.5 ชม. 
- การน าเสนอแผนการปรบัปรุงพัฒนาการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.5 ชม. 
- ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ใน 
    ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5 วนั   60 ชม. 

     รวมท้ังสิ้น     122 ชม. 
 
วิทยำกร  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
             กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้เชี่ยวชาญ   
 
 



เง่ือนไขกำรส ำเรจ็หลกัสตูร 
1. กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมจะแบ่งเป็นกรรมการ และผู้จัดการ  
2. ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
3. ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ Pre-test , Post-test  
     โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 

 
วฒิุบตัร โดย  หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
หลกัสตูร “กำรเงิน กำรบญัชี และกำรบริหำรส ำหรบักรรมกำรด ำเนินกำรและผู้จดักำรสหกรณ์” รุ่นท่ี1 

ระหว่ำงวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ – 15 มีนำคม 2562 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั อ.บำงกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

********************************************* 
ครัง้ท่ี 1   
วนัพธุ ท่ี 6  กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562   
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

 08.30 – 08.45 น. ปฐมนิเทศ / กล่ำวต้อนรบั / ช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำร 
    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา 
              ประธานกรรมการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ  
    โดย  รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์    

       ประธานกรรมการ  ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

09.00 – 12.00 น. ควำมรู้เก่ียวกบัระบบสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจไทย  
 วิทยำกร   ธนาคารแห่งประเทศไทย/กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. บทบำทในกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้จดักำร 
วิทยำกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  

 16.00 – 18.30 น. กิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์  
วิทยำกร  นายพิศาล  อุตสาหพงษ์ 
              บริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จ ากัด    
ผู้ช่วยวิทยำกร นายวริะพงค์  กางทา 

 

18.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น / งานเลี้ยงต้อนรับ  
 

วนัพฤหสับดี ท่ี 7 กมุภำพนัธ ์2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. กฎหมำยสหกรณ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรสหกรณ์ออมทรพัย ์

วิทยำกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. ตลำดกำรเงินและกำรลงทนุ 
วิทยำกร  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



วนัศกุร ์ท่ี 8 กมุภำพนัธ ์2562 
 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ควำมรู้ด้ำนกำรบญัชี และกำรอ่ำนงบกำรเงินของสหกรณ์ 
วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. ควำมรู้ด้ำนกำรบญัชี และกำรอ่ำนงบกำรเงินของสหกรณ์ (ต่อ) 
วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

16.00 น.  เดินทางกลับภูมิล าเนา 
 

 
ครัง้ท่ี 2   
วนัองัคำร ท่ี 12 กมุภำพนัธ ์2562 
เวลา  08.30 – 09.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 

 

09.00 – 12.00 น. กำรวิเครำะหง์บกำรเงินของสหกรณ์ 
    วิทยำกร   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. กำรวิเครำะหง์บกำรเงินของสหกรณ์ (ต่อ) 
วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

วนัพธุ ท่ี 13 กมุภำพนัธ ์2562  
09.00 – 12.00 น. เกณฑม์ำตรฐำนควำมมัน่คงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรพัย ์

    วิทยำกร   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. เกณฑม์ำตรฐำนควำมมัน่คงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรพัย ์(ต่อ) 
วิทยำกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วนัพฤหสับดี ท่ี 14 กมุภำพนัธ ์2562  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 

 

09.00 – 12.00 น. กำรวิเครำะหต้์นทุน ผลตอบแทนทำงกำรเงิน และส่วนเหล่ือม 

วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. กำรวิเครำะหต้์นทุน ผลตอบแทนทำงกำรเงิน และส่วนเหล่ือม(ต่อ) 
วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



วนัศกุร ์ท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2562 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน 
วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น. กำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน (ต่อ) 
   วิทยำกร  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/และหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
16.00 น.  เดินทางกลับภูมิล าเนา 

ครัง้ท่ี 3   
วนัท่ี 5-9 มีนำคม 2562  ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    (เวียดนามเหนือ) (โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางการเงิน ระบบการบริหาร 

การเงินการลงทุน  ระบบการบริหารความเสี่ยงและความมัน่คงยั่งยืน และ 
ระบบสวัสดิการสมาชิก) 

ครัง้ท่ี 4   
วนัพธุ ท่ี 13 มีนำคม 2562 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรบริหำรสินเช่ือ 
   วิทยำกร   กรมส่งเสริมสหกรณ์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. กำรควบคมุภำยใน 
     วิทยำกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

วนัพฤหสับดี ท่ี 14 มีนำคม 2562 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรบริหำรจดักำรเชิงกลยทุธ ์  
    โดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. กำรบริหำรสหกรณ์ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล และศีลธรรม  

คณุธรรมและจริยธรรม 
     วิทยำกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
16.00 – 17.30 น. ทดสอบควำมรู้หลงักำรฝึกอบรม 
 

17.30 - 21.00 น.  รับประทานอาหารเย็น / งานเลี้ยงแสดงความยินดี 



วนัศกุร ์ท่ี 15 มีนำคม 2562  
 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของผู้เข้ำรบักำรอบรม 
 

09.00 – 11.30 น. น ำเสนอแผนกำรปรบัปรงุพฒันำกำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัย ์  
    โดย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

 11.30 – 12.00 น. พิธีปิด / มอบวฒิุบตัร 
โดย  รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค ์

       ประธานกรรมการ ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมิล าเนา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง เช้า  10.30 – 10.45 น.        บ่าย 14.30 – 14.45 น.   
หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม  



 
ติดรูปถ่าย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 1 รูป 

ใบสมคัรเข้ำรบักำรฝึกอบรม 
หลกัสตูร “กำรเงิน กำรบญัชี และกำรบริหำรส ำหรบักรรมกำรด ำเนินกำร 

และผู้จดักำรสหกรณ์” รุ่นท่ี 1 
ระหว่ำงวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ – 15 มีนำคม 2562 

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
เลขที่สมาชิก ชสอ. ………………… 

วันท่ี…………………………………………..… 
 
ข้อมลูส่วนตวั 
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
(Mr./Mrs./Miss)………………………….……………………………………………………………………. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด).............................................อายุ.............ปี ส่วนสูง.............ซม. น้ าหนัก...............กก. 
 
ข้อมลูกำรท ำงำน 
สหกรณ์ออมทรัพย์.......................................................................................................................จ ากัด 
ชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอังกฤษ................................................................................................................   
ต าแหน่ง........................................................................................................................................... 
เลขที่...................หมู่ที่...............ซอย..............................................ถนน..............................................
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.......................................โทรสาร......................................... 
มือถือ..........................................อีเมล์ (E-mail address)……………….…………...…………………… 
 
ท่ีอยู่ปัจจบุนัสำมำรถติดต่อได้สะดวก 
เลขที่...................หมู่ที่...............ซอย..............................................ถนน..............................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์......................................โทรสาร......................................... 
อำหำร    ไทย   อิสลาม   อื่นๆ ……………………………… 
 
 
 
 



ประวติักำรศึกษำ 
1.  ....................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................ 
3.  ....................................................................................................................................................... 
4.  ....................................................................................................................................................... 
5.  ....................................................................................................................................................... 
6.  ....................................................................................................................................................... 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
1.  ....................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................ 
3.  ....................................................................................................................................................... 
4.  ....................................................................................................................................................... 
5.  ....................................................................................................................................................... 
6.  ....................................................................................................................................................... 
 
ต ำแหน่งงำน 
1.  ต าแหน่งในสหกรณ์ 

1.1 ................................................................................................................................................ 
1.2 ................................................................................................................................................ 
1.3 ................................................................................................................................................ 
1.4 ………………………………………………………………………………………………………. 
1.5 ………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.  ต าแหน่งทางสังคม 
     2.1 ................................................................................................................................................ 
     2.2 ................................................................................................................................................ 
     2.3 ................................................................................................................................................ 
     2.4 ………………………………………………………………………………………………………. 
     2.5 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 เม่ือท่านได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ท่านคิดว่าจะน าไปปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในเรื่องอะไร วิธีการปรับปรุงอย่างไร และจะแล้วเสร็จเมื่อใด  
 

เร่ืองท่ีจะปรบัปรงุ วิธีกำรปรบัปรงุอย่ำงไร จะแล้วเสรจ็เมื่อใด 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอม
ที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรมตามรายละเอียดโครงการ  
 
 ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ต่อมาภายหลังข้าพเจ้ายกเลิกหรือ
สละสิทธิ์ การเข้ารับการฝึกอบรม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดว่า หากผู้เข้า
รับการฝึกอบรมยกเลิกหรือสละสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรม ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  

 
 
(ลงชื่อ)…………………………..………..........ผู้สมัคร 

              (………………………………………...) 
              ต าแหน่ง………………………………….…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมำยเหตุ 
 

 1.  ส่งใบสมคัร แจ้งเข้ารับการฝึกอบรม ภำยในวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 ไปยังฝ่ายพัฒนา
บุคลากรและเสรมิสร้างความรู้ทางวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เลขที่ 
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
 

 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง ช ำระค่ำลงทะเบียนสุทธิ  30,000.- บาท/คน ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ และค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ภำยในวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2562 
 

 3. สอบถามรายละเอียด เพิ ่ม เต ิมได้ที ่  คุณวิน ัย  พ ัฒนรังษ ิว ัฒนา  ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 
 

 

แบบสอบถำม 
กำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูร “กำรเงิน กำรบญัชี และกำรบริหำรส ำหรบั

กรรมกำรด ำเนินกำร และผูจ้ดักำรสหกรณ์ออมทรพัย”์ รุ่นท่ี 2 
 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส าหรับ
กรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 2 นั้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................จ ากัด มีความประสงค์สมัครเข้าร่วม
โครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
   

 สนใจเข้าร่วม จ านวน  ............... คน 
 
 ไม่สนใจเข้าร่วม 

 


