


 
 

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณท์ุกประเภท 

หลักสูตร “การจัดท าบัญชีสหกรณ”์ รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่  3 – 5 สิงหาคม  2563 

ณ ห้องประชุมศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
 

  การปฏิบัติงานทางบัญชีสหกรณ์  เป็นการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับ งานด้านการจัดท าบัญชี สหกรณ์ การจดบันทึก
บัญชีจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ลงในสมุดบัญชี โดยจัดท าแยกประเภทรายการและจัดหมวดหมู่  การจัดท ารายงาน
ทางการเงินต่างๆ  ได้แก่ การจัดท ารายงานทางการเงิน  การจัดท าบัญชีรายงานรับ- จ่ายเงิน  งบทดรอง และง บการเงิน  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทาง บัญชีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ความรู้ ความ
เข้าใจหลักการทางบัญชีและในการจัดท าบัญชี เพื่อที่จะน าไปปฏิบัติงานทางบัญชีได้อย่างมี ถูกต้องและแม่นย า และเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เห็นความส าคัญของบุคลากรทางบัญชี ที่ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับ มาตรฐานและการจัดท าบัญชีสหกรณ์  จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ หลักสูตร “การจัดท าบัญชี
สหกรณ์”  รุ่นที่ 2  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้เข้าใจถึงหน้าที่กระบวนการทางบัญชีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ
ระเบียบทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบัญชี  สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 3. เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจในทางบัญชี ข้อมูลทางบัญชีใช้ประโยชน์ ในทางการบริหารงานสหกรณ์  รวมทั้งเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางบัญชี ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เนื้อหาวิชา:          จ านวน 12 ชั่วโมง 

 1. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ 1.30 ชั่วโมง 
  -  อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
  - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553/กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 1.30 ชั่วโมง 
 3. บัญชีของสหกรณ์ 6.00 ชั่วโมง 
     - รายการปรับปรุงบัญชี 
 4. การจัดท ารายงานทางการเงิน 3.00 ชั่วโมง 
    - การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน  
    - การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี  
4. วิธีการศึกษาคาบวิชาตามหลักสูตร : 
 1. ฟังบรรยาย 
 2. กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ 

5. กลุ่มเป้าหมาย :  
 เจ้าหน้าที่บัญชีและบุคลากรสหกรณ์ที่เก่ียวข้อง ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 
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6.  ค่าธรรมเนียม :  
 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 1,000.00 บาท ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ 2 คน กรณีกลุ่มเป้าหมายเต็ม 50 
คน และหาก สหกรณ์ต้องการส่งบุคลากรเพิ่ม/เกิน 2 คน ต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละ 1,800.- บาท (ค่าวิชาการ/ค่า
วิทยากร / ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ / ค่าเอกสาร /  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ)  
 การโอนค่าธรรมเนียม สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”  
 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขท่ี 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์ 
 2. แบบฟอร์มโอนช าระเงินค่าธรรมเนียมสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้ 
  https://clt.or.th/document.php?id=202 
7. วันเวลา และสถานที่ : 
  จัดระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
8. เกณฑส์ าเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร : 
 1. ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด  
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 
 - ค่าท่ีพัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/ คืน ติดต่อส ารองห้องพัก 
  ด้วยตนเองได้ที ่02-6693254-62  ต่อ  1044  หรื อ  02-2411047, 089-9598122 
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น  นอกจากวันที่ก าหนด  และค่าพาหนะเดินทาง  ฯลฯ   
  *** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด*** 
สนใจ  สมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254- 62 ต่อ 1033, 
1008,1090, โทรสาร 02-2411229, 02-2414839, Email : clt_insti@hotmail.com, Line ID : @clt.coop 
 
 

ก าหนดการ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 
3 สิงหาคม 2563 08.30-11.30 ลงทะเบียน 

 11.30-12.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30-13.00 ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด 
 13.00-14.30 ปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์  
 14.30- 16.00 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560  

4 สิงหาคม 2563 09.00-12.00 บัญชีของสหกรณ์ 
 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 บัญชีของสหกรณ์ (ต่อ) 

5 สิงหาคม 2563 09.00–12.00 การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 12.00-12.30 พิธีมอบวุฒิบัตร / พิธีปิด /รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมิล าเนาโดย

สวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น., 14.30 – 14.45 น. 
  

https://clt.or.th/document.php?id=202
mailto:clt_insti@hotmail.com
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