
 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 22 
หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อย่างผู้ชำนาญการ 0
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 ดวยตระหนักดีวาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอความมีประสิทธิภาพและ

ความเปนธรรมาภิบาลของสหกรณ การทำงานของผูตรวจสอบกิจการควรเปนไปอยางมีแบบแผนเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามพันธกิจของผูตรวจสอบกิจการมีความสมบูรณและทำหนาที่ในการเปนกลไกการควบคุมภายในสหกรณได

ตามที่คาดหวัง 

 เพื่อสนับสนุนใหขบวนการสหกรณออมทรัพย มีความมั่นคงเปนปกแผนเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจ

สังคมอยางยั่งยืน สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดจัดหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชำนาญการ” ขึ้น โดยหวังที่จะสรางกระบวนการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ 

ทั ้งความรู ที ่ชัดแจง (Explicit Knowledge) สามารถถายทอดไดโดยงาย และความรู แบบไมชัดแจง (Tacit 

knowledge) ที่มีรากฐานมาจากการทำงานและประสบการณ ที่เปนเรื่องเฉพาะสวนบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู การ

ตรวจสอบกิจการอยางผูชำนาญการ  
   

 โครงการหลักสูตร ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มพูน วิสัยทัศน ความรู ทักษะ 

และประสบการณ เพื่อใหผูผานการอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม โดยการเสริมสรางกรอบคิด หลักการ และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคดานการตรวจสอบ

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการ การใชกระบวนการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) เพ่ือการถายทอด ทักษะ ประสบการณ ระหวางผูเขารวมการฝกอบรม และ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตบรรยากาศเปนกันเอง อันจะทำใหผูเขารวมการ

ฝกอบรม ไดทั้งความรู และความสัมพันธอันดี ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือระหวางกันตอไปในอนาคต เปนสังคม

ฐานความรูตอไปในอนาคต 
 

• ผูสนใจ (กรรมการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ หรือสมาชิกสหกรณที่มีอายุการเปน

สมาชิกไมนอยกวา 2 ป) ที่มุงพัฒนาตนเองใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ ในภารกิจของผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ เพ่ือนำไปประยุกตใชในเชิงปฏิบัติอยางแทจริง 
 

• มีกรอบคิด หลกัการ และทกัษะในการปฏิบัติของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

• เพ่ิมพูนความรู ในดานเทคนิคการตรวจสอบ ดานการเงิน บัญชี การบรหิารจัดการ และการจัดทำ

รายงานของผูตรวจสอบกิจการ 

• สรางวงสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม อันจะนำไปสูการรวมมือ ชวยเหลือกันในอนาคต 

 
1 หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชำนาญการ เปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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ประกอบไปดวย 10 รายวิชา และเวทีการจัดการความรู 6 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 วัน 38 ชั่วโมง 

หัวขอบรรยาย จำนวนชั่วโมง 

1. บริบทการดำเนินงานสหกรณออมทรัพย เพ่ือใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน 2 

2. กิจกรรมสันทนาการเชิงคุณคา 2 

3. นโยบายการกำกับดูแลสอ.ภายใตพรบ.สหกรณฉบับใหม 2 

4. ความรูพ้ืนฐานทางบัญชี 3 

5. กฎหมายทีผู่ตรวจสอบกิจการตองรู 4 

6. กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ 2 

7. เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี 5 

8. เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารจัดการ 6 

9. เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน 6 

10. การจัดการความรู (KM) สำหรับผูตรวจสอบกิจการ 6 

รวม 38 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผานการอบรมจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะหัวหนาหนวยงานที่ถูก
กำหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2 เปนผูลงนามในประกาศนียบัตรตามนโยบายของการจัด
หลักสูตรอบรมภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยตองเขารับการอบรมอยางสม่ำเสมอและมีเวลาเขารับการอบรมไม

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

แนวทางและวิธีการฝกอบรม โครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ดังน้ี 

• การบรรยายเชิงวิชาการ และประสบการณตรง โดยวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน

วิชาการดานสหกรณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และผูเช่ียวชาญจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

• การเสริมสรางทักษะดานเทคนิคการตรวจสอบกิจการ ดวยการฝกปฏิบัติ 

• กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะและประสบ- 

การณที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ระหวางผูเขารับการอบรม และทีมวิทยากรผูเช่ียวชาญของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

• ใชเวลาทั้งสิ้น 6 วัน ระหวางวันจันทรที่ 22 - วันเสารที่ 27 มีนาคม 2564 

• ณ หองพันธุมดิษยมณฑล ช้ัน 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
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 คาธรรมเนียมการฝกอบรมตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 7,200 บาท ประกอบดวยรายการตาง ๆ ดังน้ี 

(ไมรวมคาที่พัก) 
• คูมือประกอบการอบรมและเอกสารอ่ืน ๆ 
• อาหารกลางวัน 6 มื้อ และอาหารวาง 12 มื้อ 

• กระเปาเอกสาร และเสื้อแจ็กเก็ต 

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณเปนกรรมการดำเนินการ หรือผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ หรือเปนสมาชิกสหกรณที่มีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 2 ป โดยไมจำเปนตองมีวุฒิปริญญาตรี 
 

วิธีที่ 1: สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินทาง QR Code  

วิธีที่ 2: สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล cai_coop@yahoo.com                                            
วิธีที่ 3: สมัครผานระบบออนไลน ที่ QR Code พรอมแนบภาพถายหลักฐานการโอนเงิน                

(ระบุช่ือผูสมัครในหลักฐานการโอนเงิน) 
 

โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(บางเขน) ประเภทออมทรพัย เลขที่ 235-293250-7   

ช่ือบัญชี “โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รุนท่ี 22” 
 

 ทั้งน้ีสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผูเขารับการอบรมที่สงใบสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 

มีนาคม 2564 เทาน้ัน 

 กรณทีี่ผูสมัครเขาอบรมไมสามารถเขารบัการอบรมไดดวยเหตุผลสวนตัว สถาบันฯขอสงวนสิทธ์ิ

การคืนเงินคาฝกอบรม  
 

1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณถูกตอง 

2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ/ประสบการณการเปนกรรมการดำเนินการ/ผูตรวจสอบกิจการ หรือ

หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสหกรณ อยางนอย 2 ป จากสหกรณตนสงักัด 
 

  ในกรณีผูเขารับการอบรมตองการที่พัก โปรดประสานงานจองหองพักตามรายชื่อดานลาง  

ดวยตัวทานเอง 

(1) โรงแรม เค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เบอรโทร. 02-5790010-15 

(2) โรงแรมมารวย เบอร 02-5610510-47 
 

 โปรดสมัครภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2564  ในเวลาทำการจันทร-ศุกร เวลา 8.30-16.30 น.  
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ตารางโครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรพัยอยางผูชำนาญการ รุนที ่22 

ระหวางวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2564 

ณ หองพนัธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา 

วัน 

09.00 
- 

09.15 

09.15 
- 

10.00 

10.00-

11.00 

11.00-

12.00 

12.00-

13.00 

13.00-

14.00 

14.00-

15.00 

15.00-

16.00 

16.00-

17.00 

17.00 

เปนตนไป 

22 มี.ค. 

64 
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บริบทการดำเนินงาน
สหกรณออมทรัพย 

เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและ
เสถียรภาพทางการเงิน 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

นโยบายการกำกับดูแลสอ.
ภายใตพรบ.สหกรณ 

ฉบับใหม 

กิจกรรมสันทนาการ 

 

 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
(ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ) 

คุณอนันต ชาตรูประชีวิน อ.ณัฐพงศ สุโกมล 
(อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตร) 

23 มี.ค. 

64 

ความรูพ้ืนฐานการบัญช ี กฎหมายท่ีผูตรวจสอบกิจการตองรู งานเลี้ยง 

คุณรัชนี  วิชชุลดา 

ผอ.สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร 
ผูทรงคุณวุฒิภาควิชาสหกรณ-สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

24 มี.ค. 

64 

กระบวนการตรวจสอบกจิการและ

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

เทคนิค 

การตรวจสอบ

การเงิน การบัญชี 

เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี (ตอ) พักผอน

ตาม

อัธยาศัย 
คุณสุภชาดา เจียรนัยกูร 

ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

คุณสุภชาดา เจียรนัยกูร 

ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

25 มี.ค. 

64 

เทคนิคการตรวจสอบ 

ดานการบริหารจัดการ ภาค 1 

เทคนิคการตรวจสอบ 

ดานการบริหารจัดการ ภาค 2 

พักผอนตามอัธยาศัย 

คุณสุรจิตต แกวชิงดวง 
(ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ) 

คณุงามพิศ จิตรพรหมพันธุ 

26 มี.ค. 

64 

เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน  เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหาร

การเงิน(ตอ) 

พักผอนตามอัธยาศัย 

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน 
(ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ) 

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน 
(ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ) 

27 มี.ค. 

64 

การจัดการความรู (KM) 

สำหรับผูตรวจสอบกิจการ 

พิธีปด 

มอบเกียรติบัตร 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ทีมงานผูทรงคุณวฒิุสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

* ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมสีิทธ์ิไดรับประกาศนียบัตร 

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

คุณนันทนภัส  นกเงิน 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชั้น 2 หอง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา โทรศัพท/โทรสาร 02-940-6300  
โฮมเพจสถาบันวิชาการดานสหกรณ  http://www.cai.ku.ac.th, Email: cai_coop@yahoo.com 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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ใบสมัคร 
โครงการอบรมผูต้รวจสอบกจิการสหกรณฯ์ รุน่ที ่22 

ระหวา่งวนัที ่22-27 มนีาคม 2564 
 

สว่นที ่1 

ชื่อ   นาย   นาง    น.ส.     นามสกุล     
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ หมู่ ซอย   ถนน     
แขวง/ตำบล    เขต/อำเภอ   จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์   โทร    โทรศัพท์มือถือ   
อีเมล์            
กรณทีี่สงักดัสหกรณ ์(โปรดระบ)ุ 

ตำแหน่งงานในสหกรณ์   ประธาน  กรรมการ  ผู้จัดการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ตำแหน่งงานในหน่วยงานต้นสังกัด (ระบุ)         
ชื่อสหกรณ์ต้นสังกัด      เลขที่   หมู่  
ซอย   ถนน    แขวง/ตำบล    
เขต/อำเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
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 ุ: ผู้สมคัรโปรดกรอกขอ้มลูในสว่นที ่1 ใหค้รบถว้นและชดัเจน เพือ่ความถกูตอ้งในการจดัทำทำเนยีบรุ่น  

 
สว่นที ่2 

คุณสมบตัผิู้สมคัร (โปรดทำเครือ่งหมาย  ตามคุณสมบตัขิองท่าน) 

  วุฒิการศึกษา  ตรี     โท       เอก    อื่นๆ โปรดระบุ    

  มีประสบการณ์ในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ / ผู้ตรวจสอบกิจการ  

  มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
การชำระเงนิคา่ลงทะเบยีน 

 โอนทางธนาคาร ลงวันที่       (กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564) 
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที ่ 235-293250-7  ชื่อบัญชี  “โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ ์รุน่ที ่22”  

พร้อมส่ง Fax สำเนาใบนำฝากมาที่สถาบันฯ หมายเลข  02-9406300 หรือส่งทางอีเมล cai_coop@yahoo.com 
 

หรือส่งหลักฐานการโอนทางไลน์  
  

   
ลงชื่อ      ผู้สมัคร 

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

 
• สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน QR Code  

 
 

โปรดสง่ใบสมคัรตอบรบัภายในวนัที่………………………………………………… 12 มนีาคม 2564 



 


