




1 

  ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผา่น Zoom Meetings  

หลกัสตูร  “การเงิน การบญัชี และการบริหาร สาํหรบักรรมการสหกรณ์” รุ่นท่ี 13   
สาํหรบัสหกรณ์ขนาดใหญ่  ระหว่างวนัท่ี 10-11, 15-18, 22-24 พฤศจิกายน 2564 

ณ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
1. หลกัการและเหตผุล 
       มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการ และกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน ใหมีการออกหลักเกณฑให
ครอบคลุมความเสี่ยงเชนเดียวกับสถาบันการเงินใน 4 ดาน คือ ดานธรรมาภิบาล ดานสภาพคลอง ดาน
เครดิต และดานปฏิบัติการ โดยในสวนดานธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการอยางนอย 3 คน ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ 
และเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ที่กรรมการตองปฏิบัติใหชัดเจน และใหมีการจัดตั้งอนุกรรมการ 5 คน เปน
อยางนอย คือ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง สินเชื่อ ลงทุน และบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยกรม
สงเสริมสหกรณอาศัยอํานาจตามกฎหมายสหกรณ มาตรา 37 และมาตรา 44 ออกคําแนะนํานายทะเบียน
สหกรณเรื่อง แนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูจัดการ หรือที่
ปรึกษาของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
   ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) พิจารณาเห็นวา คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ซ่ึงสมาชิกเลือกขึ้นมาเปนตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ ตองมีความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดําเนินการทั้งปวงของสหกรณใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
กรรมการสหกรณสูการเปนผูนําแบบมืออาชีพ และนําความรูและประสบการณไปพัฒนาสหกรณสูความ
เขมแข็ง ชสอ. จึงไดรวมกับ กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการ           
กํ า กั บหลั กท รัพย แ ล ะตลาดหลั กท รัพย  กร ะทรว งก า รคลั ง  ธนาคา รแห งป ร ะ เทศ ไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทําหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการ
ดําเนินการ และผูจัดการสหกรณ” เพ่ือรองรับแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการ
สหกรณออมทรัพย    
 อน่ึง จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางรุนแรงและกระจายเปน          
วงกวาง ชสอ. ไดจัดการอบรมหลักสูตรดังกลาว ในรูปแบบออนไลนผ่าน Zoom Meeting เพื่อให้สหกรณ์
สมาชกิสามารถส่งกรรมการดําเนินการเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเน่ือง  และเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 
และประหยดัเวลาทีจ่ะต้องใช้เวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม  
    
2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
     2.1 เพ่ือใหผูบริหารสหกรณมีความรูความเขาใจในดานการเงิน การบัญชี การบรหิารจัดการ
สหกรณ 
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     2.2 เพ่ือใหผูบริหารสหกรณสามารถนําความรูไปประยุกตใชบริหารและกํากับดูแลสหกรณได
อยาง มีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือใหผูบริหารสหกรณสามารถประยุกตธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ในการบริหารจัดการสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  คณุสมบติัและจาํนวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
  ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ สําหรับสหกรณขนาดใหญ ซ่ึงมีขนาดสินทรัพยตั้งแต 
5,000 ลานบาท ดังรายชื่อสหกรณขนาดใหญที่แนบมาพรอมนี้ รับสมัครสหกรณละ 1 คน   
 
4.  วิธีการฝึกอบรม 
             การบรรยาย / แลกเปลีย่นความรูและประสบการณ โดยใชรูปแบบการฝกอบรมแบบออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting 
 
5.  การเตรียมตวัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
             โนตบุคที่ลงโปรแกรม Zoom และมี Wifi ตอเนื่อง             
  
6.  หลกัเกณฑก์ารผา่นการฝึกอบรม 
              6.1 ผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีเวลาเขารับการฝกอบรม ไมต่ํากวา รอยละ 80 ซ่ึงการฝกอบรม
ตลอดหลักสูตร จะใชเวลารวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง  
             6.2 ผูเขารับการฝกอบรม จะตองผานการทดสอบประมวลความรูกอนและหลังฝกอบรม (Pre-
test,Post-test) โดยไดผลคะแนนไมนอยกวา รอยละ 60 
             6.3 ผูเขารับการฝกอบรม ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขอ 6.1 และ ขอ 6.2 จึงจะถือวาเปนผูผาน
การฝกอบรมและไดรับวุฒิบัตรจาก ชสอ. รวมทั้งไดรับการขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผูผานการฝกอบรม 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการดําเนินการสหกรณ” จากกรมสงเสริม
สหกรณ 
 
7.  วนัและสถานท่ีจดัอบรม 

   ระหวางวันที่ 10-11, 15-18, 22-24 พฤศจิกายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 
 
8.  การส่งรายช่ือสมคัรเข้าร่วมอบรมออนไลน์  
  ส มั ค ร เ ข า ร ว ม อบ ร ม อ อน ไ ลน ผ า น ร ะ บบ  Zoom Meeting สามารถสมัครไ ด้ที่
ลิงค์https://forms.gle/cQGXMeSnbaqDBoi48 หรือสแกนที ่QR Code ด้านล่าง 
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     ทัง้น้ี ชสอ. ขอสงวนสิทธ์ิปิดรบัสมคัร หากมีผู้แจ้งความประสงคเ์ข้ารบัการฝึกอบรม
ครบจาํนวนก่อนวนัครบกาํหนด 
 
9.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ    ฝายพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูทางวิชาการ  ชุมนุมสหกรณ 
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 10.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
สหกรณ 

      10.2 ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรูที่ไดรับและความคิดเห็นตางๆ ไปเปนแนวทาง             
เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ดานการบริหารจัดการอยางเปนองครวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผูเขารับการฝกอบรม มีสัมพันธภาพที่ดีในการพ่ึงพาและรวมมือกันในอนาคต 
 10.4 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเปนผูนําหรือนําการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอมดาน
บริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหประสบความสําเร็จและเปนรูปธรรม 
 
11.  โครงสร้างหลกัสตูร 
กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 
 1.  ความรูเก่ียวกับระบบสหกรณ และระบบเศรษฐกิจไทย     3 ชม. 
 2.  บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ และผูจัดการ   3 ชม.
 3.  กฎหมายสหกรณและกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารสหกรณออมทรัพย   3 ชม.  

 4.  เกณฑมาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  3 ชม. 
 5. ตลาดการเงินและการลงทุน 3 ชม. 

       6. การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสินเชื่อ 3 ชม. 
 7. การควบคุมภายใน 3 ชม. 
 8. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 3 ชม. 
       9.  การบริหารสหกรณภายใตหลักธรรมาภิบาล และศีลธรรม  
  คุณธรรม และจริยธรรม 3 ชม. 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 
    10. ความรูดานการบัญชี และการอานงบการเงินของสหกรณ       6 ชม. 

    11.  การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ  6 ชม. 
    12.  การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และสวนเหลื่อม 6 ชม. 

      13.  การจัดทําประมาณการทางการเงิน 6 ชม. 
    รวม          54 ชม. 

                                                                                                             

หมายเหตุ   - ทดสอบประมวลความรู Pre-test , Post-test  3 ชม. 
  รวมทั้งสิ้น               57 ชม. 
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กาํหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผา่น Zoom Meetings  

หลกัสตูร  “การเงิน การบญัชี และการบริหารสาํหรบักรรมการสหกรณ์” รุ่นท่ี 13  
สาํหรบัสหกรณ์ขนาดใหญ่  ระหว่างวนัท่ี 10-11, 15-18, 22-24 พฤศจิกายน 2564 

ณ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
********************************************* 

วนัพธุ ท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 08.30-09.00 น.  พิธีเปดการฝกอบรม 
    โดย  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ   
   09.00-12.00 น.  ความรู้เก่ียวกบัระบบสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจไทย 
                                         ผูชวยศาสตราจารยสชุิน  ปลีหะจินดา 

           ผูทรงคุณวุฒิพิเศษภาควชิาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  

วิทยากร  นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท 
     สหกรณจังหวัดนนทบุรี กรมสงเสริมสหกรณ 

 16.00-17.00 น.  ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม Pre-test 
 
วนัพฤหสับดี ท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 

 09.00-12.00 น.  กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารสหกรณ์ออมทรพัย ์
วิทยากร  นายฉัตรชัย  ศิริรัตน   

                                                      ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณ 
12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  การบริหารสหกรณ์ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล ศีลธรรม คณุธรรม 

และจริยธรรม 
วิทยากร  นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท 
     สหกรณจังหวัดนนทบุรี กรมสงเสริมสหกรณ 
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วนัจนัทร ์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
           09.00-12.00 น.  การควบคมุภายใน 

   วิทยากร  นายอนันต ชาตรูประชีวิน  
                                            อดีตผูจัดการใหญ  
                                            ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.          ตลาดการเงินและการลงทุน 

 วิทยากร   นายไพบูลย  แกวเพทาย 
       รองประธานกรรมการ 
                สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด    

 
วนัองัคาร ท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 

          09.00-12.00 น.  การบริหารความเส่ียง และการบริหารสินเช่ือ 
   วิทยากร  รองศาสตราจารยสงเสริม หอมกลิ่น  

             มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 

          13.00-16.00 น.  การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ ์  
    วิทยากร  ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท   
                   ที่ปรึกษา สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 
 
วนัพธุ ท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 

          09.00-12.00 น.  หลกัการของ Basel และการประเมินความเส่ียงตามแนวทาง Basel 
วิทยากร  นายศิวฑัฒ ปยพิทักษ อดีตผูชวยผูอํานวยการ 
                ฝายกํากับและตรวจสอบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
               ธนาคารแหงประเทศไทย 

12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
          13.00-16.00 น.  เกณฑม์าตรฐานความมัน่คงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย ์
    วิทยากร  นายสุรจิตต  แกวชิงดวง  
                                                      ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ 
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วนัพฤหสับดี ท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 

 09.00-12.00 น.  ความรู้ด้านการบญัชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ 
    วิทยากร  จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ  

12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
            13.00-16.00 น.   ความรู้ด้านการบญัชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ (ต่อ) 
           
วนัจนัทร ์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
 09.00-12.00 น.  การวิเคราะหง์บการเงินของสหกรณ์ 

วิทยากร  นางสาวอรุณี  วงศราเชน 
     ขาราชการบํานาญ  กรมตรวจบญัชีสหกรณ 

12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
            13.00-16.00 น.  การวิเคราะหง์บการเงินของสหกรณ์ (ต่อ) 
  
วนัองัคาร ท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
          09.00-12.00 น.  การวิเคราะหต้์นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และส่วนเหล่ือม  

วิทยากร  นางสาวอรุณี  วงศราเชน 
     ขาราชการบํานาญ  กรมตรวจบญัชีสหกรณ 

  12.00-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
          13.00-16.00 น.   การวิเคราะหต้์นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และส่วนเหล่ือม (ต่อ 
  

วนัพธุ ท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเขาระบบ 
   08.30-11.30 น.  การจดัทาํประมาณการทางการเงิน  

วิทยากร  นางสุภชาดา  เจียรนัยกูร 
    ขาราชการบํานาญ  กรมตรวจบญัชีสหกรณ 

  11.30-12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
          12.30-15.30 น.   การจดัทาํประมาณการทางการเงิน (ต่อ)  

  15.30-16.30 น.  ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม Post-test 
  16.30 น.                    พิธีปดการฝกอบรม 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
หมายเหตุ  พักเบรกชวงเชา เวลา 10.30-10.45 น. 
       พักเบรกชวงบาย 14.30-14.45 น. 
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                      ใบสมคัรเข้ารบัการฝึกอบรมออนไลน์ผา่น Zoom Meeting  
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผา่น Zoom Meetings  

หลกัสตูร  “การเงิน การบญัชี และการบริหารสาํหรบักรรมการสหกรณ์” รุ่นท่ี 13  
สาํหรบัสหกรณ์ขนาดใหญ่  ระหว่างวนัท่ี 10-11, 15-18, 22-24 พฤศจิกายน 2564 

ณ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

              เลขที่สมาชิก ชสอ. ……………… 
                 

วันที่…………………………………………..… 
 

สหกรณออมทรัพย…………………………………......................................................…………....จํากัด 
ที่อยู .................................................................................................................................................... 
โทรศัพท…...................….ตอ.…..…โทรสาร…..................เว็บไซตของหกรณ……………………….….. 
ผูประสานงาน .....................................................................  โทรศัพท ................................................ 
มีความประสงคสงผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  1  คน ดังน้ี 
 

1. ……………………………....……ตําแหนง………..…….…………มือถือ.............................. 
  E-mail…………………………………………………………………………………………….. 
    Line ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 
         (……………………………………………….) 
ตําแหนง……………………………………………… 
 
 

 
  

หมายเหตุ      
      1. สงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 ไปยัง ชสอ. ภายใน
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ท้ังนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปดรับสมัคร หากมีผูแจงความประสงคเขารับการฝกอบรมครบ
จํานวน กอนวันครบกําหนดสงใบตอบรับ 
      2. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อกอนวันจัดอบรมไดท่ี www.fsct.com และหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝายพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางความรูทางวิชาการ ชสอ.  
โทรศัพท 0 24961199 ตอ 309,311 
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