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การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม และ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกโดยพัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก ซึ่งความส าเร็จในการ
บริหารงานของสหกรณ์ ขึ้นอยู่กั บความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ  ซ่ึง
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่เป้าหมาย โดย
การฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย ตลอดจนแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสหกรณ์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจอย่างถูกต้องและ สามารถน าความรู้มาบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และ
ก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการก ากับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับ
สถาบันการเงินและสถ าบันการเงินเฉพาะกิจ โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีครอบคลุมความเสี่ยงส าคัญ 4 ด้าน คือ  
ด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการ โดยในส่วนด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีมีขนาดสินทรัพย์ มากกว่า 5,000 ล้านบาท จ านวนไม่ น้อยกว่า 
3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ และให้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการและผู้จัดการ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการด าเนินการให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้ง
ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
เป็นการเฉพาะ โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสินเชื่อ คณะอนุกรรมการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะอาศัยอ านาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
แนะน าให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43 (9)(10)  

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  (สสท.) พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่ง
สมาชิกเลือกข้ึนมาเป็นตัว แทนในการบริหารงานของสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และด าเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การ
เป็นมืออาชีพ และน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง สสท . และ ชสอ. จึงได้ร่วมกับ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งคณะท างานจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วยผู้แทนจาก  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารส า หรับกรรมการด าเนินการ และ
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ผู้จัดการสหกรณ์” เพ่ือรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและก ากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการ

บริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

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

 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
4. ความรู้ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์     6 ชม. 
5. การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์        6 ชม. 
6. เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์     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. 

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

รวมทั้งสิ้น      57  ชม.    
    

4. วิทยากร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
              กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้เชี่ยวชาญ 

5. กลุ่มเป้าหมาย   คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จ านวน 60 คน      
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6. เงื่อนไขการส าเร็จหลักสูตร 
1. กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมจะแบ่งเป็นกรรมการ และผู้จัดการ  
2. ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  
3. ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ Pre-test , Post-test  
     โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 

7. วุฒิบัตรและการขึ้นทะเบียน 
  - วุฒิบัตร : สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  - ขึน้ทะเบียน : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม  
  ค่าลงทะเบียนวิชาการ 7,000.00 บาท / คน (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) 

- ค่าวิชาการ/ ค่าเอกสาร/ ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน 9 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 18 มือ้ 

โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่าน บัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3  

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
- ค่าท่ีพัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส .) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน ติดต่อ

ส ารองห้องพัก 02-6693254-62 ต่อ1044 หรือ 02-2411047, 089-9598122 
- ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่ก าหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ 

** ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด** 

9. การสมัคร : สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ทีป่รากฏด้านล่าง 
 1. คลิกท่ีลิงก์ https://forms.gle/RTLUofJuQPga4oJ76 
  
 
  2. หรือสแกน QR Code                                           
 
  
 

สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด การฝึกอบรม  (เพ่ิมเติม) ได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-
62 ต่อ 1033, 1008, 1090 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 Email : cltthailand@gmail.com ID Line : 
@clt.coop  

 
 

 
 
 

https://forms.gle/RTLUofJuQPga4oJ76
mailto:cltthailand@gmail.com
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ก าหนดการ 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบรหิารส าหรับกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ”์ รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันท่ี 15 - 19 มีนาคม และ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
ครั้งที่ 1 : จ านวน 5 วัน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564) 
วันที่ เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 

 
วันจันทร์ที่ 15 ม.ีค. 64 
 

07.00 – 08.00 น. 
08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ปฐมนิเทศ/พิธีเปิด 
ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และระบบเศรษฐกิจไทย 
รับประทานอาหารกลางวนั 
กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ ์

 
วันอังคารที่ 16 มี.ค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ความรู้ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ความรู้ด้านการบัญชี และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ 

 
วันพุธที่ 17 มี.ค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ ์
รับประทานอาหารกลางวัน 
การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ ์

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

บทบาทในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ตลาดการเงินและการลงทุน 

 
วันศุกร์ที่ 19 ม.ีค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

16.00 น. 

การควบคุมภายใน  
รับประทานอาหารกลางวัน  
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ์ 
เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 

 
ครั้งที่ 2 : จ านวน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) 
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วันที่ เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 
 
วันอังคารที่ 30 มี.ค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และส่วนเหลื่อม 
รับประทานอาหารกลางวัน  
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และส่วนเหลื่อม 

 
วันพุธที่ 31 มี.ค. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การจัดท าประมาณการทางการเงิน 
รับประทานอาหารกลางวัน  
การจัดท าประมาณการทางการเงิน 

 
วันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

การบริหารความเสี่ยง และการบริหารสินเชื่อ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
การบริหารสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

 
วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 64 
 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

16.00 น. 

เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ ์
รับประทานอาหารกลางวัน  
เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ ์
พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร /เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
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