
 
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 20 
หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อย่างผู้ช านาญการ1   
 
 

 ด้วยตระหนักดีว่าผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและ
ความเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ การท างานของผู้ตรวจสอบกิจการควรเป็นไปอย่างมีแบบแผนเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามพันธกิจของผู้ตรวจสอบกิจการมีความสมบูรณ์และท าหน้าที่ในการเป็นกลไกการควบคุมภายในสหกรณ์ได้
ตามท่ีคาดหวัง 
 เพ่ือสนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคมอย่างยั่งยืน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้จัดหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ช านาญการ” ขึ้น โดยหวังที่จะสร้างกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถถ่ายทอดได้โดยง่าย และความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit 
knowledge) ที่มีรากฐานมาจากการท างานและประสบการณ์ ที่เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล เพ่ือพัฒนาไปสู่ การ
ตรวจสอบกิจการอย่างผู้ช านาญการ  
   

 โครงการหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมพูน วิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะท าให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ได้ทั้งความรู้ และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต เป็นสังคม
ฐานความรู้ต่อไปในอนาคต 
 

• ผู้สนใจ (กรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี) ที่มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในภารกิจของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 

• มีกรอบคิด หลักการ และทักษะในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
• เพ่ิมพูนความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ และการจัดท า

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
• สร้างวงสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะน าไปสู่การร่วมมือ ช่วยเหลือกันในอนาคต 

                                                 
1 หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ประกอบไปด้วย 10 รายวิชา และเวทีการจัดการความรู้ 6 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 วัน 38 ชั่วโมง 
หัวข้อบรรยาย จ านวนชั่วโมง 

1. บริบทการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 2 
2. กิจกรรมสันทนาการเชิงคุณค่า 2 
3. นโยบายการก ากับดูแลสอ.ภายใต้พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 2 
4. ความรู้พื้นฐานทางบัญชี 3 
5. กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้ 4 
6. กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ 2 
7. เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี 5 
8. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 6 
9. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน 6 
10. การจัดการความรู้ (KM) ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 6 

รวม 38 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ถูก
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรตามนโยบายของการจัด
หลักสูตรอบรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยต้องเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอและมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 

แนวทางและวิธีการฝึกอบรม โครงการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี้ 
• การบรรยายเชิงวิชาการ และประสบการณ์ตรง โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และผู้เชี่ยวชาญจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
• การเสริมสร้างทักษะด้านเทคนิคการตรวจสอบกิจการ ด้วยการฝึกปฏิบัติ 
• กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบ- 

การณ์ท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

• ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 
• ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
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 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 7,200 บาท ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
(ไม่รวมค่าท่ีพัก) 

• คู่มือประกอบการอบรมและเอกสารอ่ืน ๆ 
• อาหารกลางวัน 6 มื้อ และอาหารว่าง 12 มื้อ 
• กระเป๋าเอกสาร และเสื้อแจ็กเก็ต 

• ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์เป็นกรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่จ าเป็นต้องมีวุฒิปริญญาตรี 
 

วิธีที่ 1: สมัครโดยตรง พร้อมช าระเงินที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ชั้น 2 ห้อง 205                
อาคารวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900 

วิธีที่ 2: ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล cai_coop@yahoo.com                                           
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) ประเภทออมทรัพย์ เลขที ่235-270911-6   
ชื่อบัญชี “โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 20” 

วิธีที่ 3: สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ QR Code พร้อมแนบภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงิน  
 ทั้งนี้สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ส่งใบสมัครและช าระเงินภายในวันที่ 8 

มีนาคม 2562 เท่านั้น 
 กรณีท่ีผู้สมัครเข้าอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์

การคืนเงินค่าฝึกอบรม 
 

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ถูกต้อง 
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ/ประสบการณ์การเป็นกรรมการด าเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ อย่างน้อย 2 ปี จากสหกรณ์ต้นสังกัด 
 

  ในกรณีผู้เข้ารับการอบรมต้องการที่พัก โปรดประสานงานจองห้องพักตามรายชื่อด้านล่าง  
ด้วยตัวท่านเอง 

(1) โรงแรม เค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เบอร์โทร. 02-5790010-15 
(2) โรงแรมมารวย เบอร ์02-5610510-47 

 

 โปรดสมัครภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562  ในเวลาท าการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.  
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ตารางโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 20 
ระหว่างวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2562 

ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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18 มี.ค. 
62 
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บริบทการด าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย ์

เพื่อให้เกิดความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเงิน 

 

พัก
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หา
รก

ลา
งว

ัน 

นโยบายการก ากับ
ดูแลสอ.ภายใต้  

พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม ่

กิจกรรมสันทนาการ 
 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
(ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

คุณอนันต์ ชาตรปูระชีวิน อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล 
(อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์) 

19 มี.ค. 
62 

ความรู้พื้นฐานการบัญช ี กฎหมายทีผู่้ตรวจสอบกิจการต้องรู้ งานเลี้ยง 

คุณรัชนี  วิชชุลดา 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไ์กร 
(อาจารย์ประจ าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์) 

20 มี.ค. 
62 

กระบวนการตรวจสอบกจิการและ
รายงาน 

การตรวจสอบกิจการ 

เทคนิคการ
ตรวจสอบ

การเงิน การ
บัญชี 

เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี (ต่อ) พักผ่อน
ตาม

อัธยาศัย 

คุณสจุิตรา  พันธุมะบ ารุง 
(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

คุณสจุิตรา  พันธุมะบ ารุง 
(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

21 มี.ค. 
62 

เทคนิคการตรวจสอบ 
ด้านการบริหารจดัการ ภาค 1 

เทคนิคการตรวจสอบ 
ด้านการบริหารจดัการ ภาค 2 

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

คุณสรุจิตต์ แก้วชิงดวง 
(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

คุณงามพิศ จิตรพรหมพันธ์ุ 

22 มี.ค. 
62 

เทคนิคการตรวจสอบด้านการบรหิารการเงิน  เทคนิคการตรวจสอบด้านการบรหิาร
การเงิน(ต่อ) 

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

23 มี.ค. 
62 

การจัดการความรู้ (KM) 
ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 

พิธีปิด 
มอบเกียรติบัตร 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

* ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

คุณนันท์นภสั  นกเงิน 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ช้ัน 2 ห้อง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์/โทรสาร 02-940-6300  
โฮมเพจสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  http://www.cai.ku.ac.th, Email: cai_coop@yahoo.com 
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ใบสมัคร 
โครงการอบรมผูต้รวจสอบกจิการสหกรณฯ์ รุน่ที ่20 

ระหวา่งวนัที ่18-23 มนีาคม 2562 
 

สว่นที ่1 

ช่ือ ❑  นาย ❑  นาง  ❑  น.ส.     นามสกุล     
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที ่ หมู ่ ซอย   ถนน     
แขวง/ต าบล    เขต/อ าเภอ   จังหวัด   
รหัสไปรษณีย ์   โทร    โทรศัพท์มือถือ   
อีเมล์            
กรณทีีส่งักดัสหกรณ ์(โปรดระบ)ุ 
ต าแหน่งงานในสหกรณ์  ❑ ประธาน ❑ กรรมการ ❑ ผู้จัดการ  ❑ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ต าแหน่งงานในหน่วยงานต้นสังกัด (ระบุ)         
ช่ือสหกรณต์้นสังกัด      เลขที ่   หมู ่  
ซอย   ถนน    แขวง/ต าบล    
เขต/อ าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์    
โทร    โทรสาร     
 

Size เส้ือแจ็คเก็ต (โปรดระบุ) ❑ S (รอบอก 42’’ ยาว 26’’)   ❑ M  (รอบอก 44’’ ยาว 27’’)   
❑ L (รอบอก 46’’ ยาว 28’’)   ❑ XL (รอบอก 48’’ ยาว 29’’)   

 
หมายเหต ุ: ผูส้มัครโปรดกรอกขอ้มลูในสว่นที ่1 ใหค้รบถว้นและชดัเจน เพือ่ความถกูตอ้งในการจดัท าท าเนียบรุน่  
 

สว่นที ่2 
คณุสมบตัผิูส้มัคร (โปรดท าเครือ่งหมาย  ตามคณุสมบตัขิองทา่น) 
❑  วุฒิการศึกษา ❑ ตรี   ❑  โท      ❑ เอก  ❑  อื่นๆ โปรดระบ ุ    
❑  มีประสบการณ์ในต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ / ผู้ตรวจสอบกิจการ  
❑  มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
การช าระเงนิคา่ลงทะเบียน 
❑ โอนทางธนาคาร ลงวันท่ี       (ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562) 

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ประเภทออมทรัพย์ 
เลขที ่ 235-270911-6  ช่ือบัญชี  “โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ ์รุน่ที ่20”  
พร้อมส่ง Fax ส าเนาใบน าฝากมาที่สถาบันฯ หมายเลข  02-9406300 หรือส่งทางอีเมล cai_coop@yahoo.com 
 

หรือส่งหลักฐานการโอนทางไลน์  
  

   
ลงช่ือ      ผู้สมัคร 

           (     ) 
             วันท่ี ......../........./......... 

 
• สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน QR Code  

 
 

โปรดสง่ใบสมคัรตอบรบัภายในวนัที่………………………………………………… 8 มนีาคม 2562 
 


