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รายละเอียดโครงการ 
โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 

หลักสูตร : การจัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ  รุนที่  8 
 

 
 

1. ผูดําเนินการ ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพแวดลอมการบริหารงานเชิงธุรกิจในปจจุบัน ขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยที่สําคัญย่ิง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ  การบริหารงานโดยใชขอมูลที่เชื่อถือไดและมีการ
จัดทําขอมูลอยางมีระบบตามหลักวิชาการ จะชวยใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบขอมูลทางบัญชีจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะมุงไปสูการวางแผนและการ
ควบคุมดานการเงิน  แตดวยเหตุผลที่ขอมูลทางบัญชีของสหกรณมิไดถูกจัดการเพื่อใชประโยชนเชิง
บริหาร  จึงเปนที่นาเสียดายวาขอมูลทางบัญชีของสหกรณในปจจุบันสวนใหญจะถูกจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพียงเพ่ือการรับรองงบการเงินเปนหลักเทานั้น จึงทําใหสหกรณประสบปญหาการขาด
ปจจัยขอมูลดานการบริหาร ซึ่งจะเปนจุดออนที่สําคัญยิ่งของสหกรณที่จะตองอยูภายใตสภาพแวดลอม
ธุรกิจโลกาภิวัฒนดังเชนในปจจุบัน 

ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงเห็นความจําเปนและถือ
เปนภารกิจที่สําคัญที่จะตองใหความรูความเขาใจและเสริมสรางทักษะการจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือ
การบริหารสหกรณใหแกผูนําสหกรณ ทั้งฝายคณะกรรมการการดําเนินการ  ฝายจัดการ  ฝาย
ตรวจสอบ  และผูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสหกรณ ภาควิชาสหกรณจึงไดจัดโครงการฝกอบรม
เสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณหลักสูตร  การจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ  อัน
เปนโครงการพัฒนาวิชาการและการบริการวิชาการสูสังคม  โดยมุงหวังวาหลักสูตรดังกลาวจะเปน
เครื่องมืออันเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสหกรณตอไป 

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสหกรณ  สามารถเขาใจ
ความหมายขอมูลงบการเงิน  และรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได 

3.2 เพื่อใหความรูหลักและเทคนิคการจัดทํางบกระแสเงินสดและการวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

3.3 เพ่ือใหความรูดานทักษะการวิเคราะหงบการเงินและการวิเคราะหขอมูลทางบัญชีอ่ืน ๆ 

3.4 เพ่ือใหความรูหลักและเทคนิคการจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงความรูพ้ืนฐาน  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ 
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 ผูเขารับการอบรมจะมีความรูและทักษะดานการจัดการขอมูลทางบัญชี  สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชกับการบริหารสหกรณไดจริง  และเปนการพัฒนาระดับขีดความสามารถการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 สหกรณจะไดรับผลประโยชนจากการมีระบบขอมูลที่ดีเปนสากลทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ  อันแสดงใหเปนถึงภาพลักษณที่นาเชื่อถือ  มีความเขมแข็งและม่ันคงเปนที่ยอมรับของ
องคกรอ่ืน ๆ  

4.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงในดานการบริหาร  จะเปนปจจัยชวยสงเสริมการ
พัฒนาสหกรณที่ยั่งยืน  ผลการพัฒนาจะเปนประโยชนตอสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณในที่สุด 
 

5. กลุมเปาหมาย  คือ  บุคลกากรฝายบรหิาร  ฝายจัดการ และฝายตรวจสอบกํากับดูแลของสหกรณ
ประเภทสหกรณออมทรัพยและเครดติยูเนี่ยน  ไดแก  กรรมการสหกรณ  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ
พนักงานระดับหัวหนางาน เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงสมาชิก และบคุคลทัว่ไปที่สนใจ 
 

6. หลักสูตรการอบรม    พัฒนาหลักสูตรโดยภาควิชาสหกรณ   คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตรโดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้ 
 

    หัวขอบรรยาย            จํานวนชั่วโมง
 

1. ความรูพ้ืนฐานการบัญชีสหกรณ       3  ชม. 
(1) ความหมายของขอมูลและขอมูลทางบัญชี 
(2) กระบวนการบัญชีการเงิน 
(3) การอานและตีความหมายงบดุล  งบกําไรขาดทุน 
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงินและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
(5) การรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากขอมูลในงบการเงิน 
 

2. มาตรฐานการบัญชีสหกรณ        3  ชม. 
(1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 
(2) นโยบายการบัญชีสหกรณที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายได  ลูกหนี้และ 
 การเผื่อหนี้สูญ  การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม  การคํานวณ 
 คาเสื่อมราคา  สินทรัพยไมมีตัวตนและการตัดจาย  การบัญชีเกี่ยวกับ 
 เงินลงทุน  ฯลฯ 
 

3. งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห       3  ชม. 
(1) เทคนิคการจัดทํางบกระแสเงินสด 
(2) การอานและการตีความหมายงบกระแสเงินสด 
(3) การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากขอมูลในงบกระแสเงินสด 
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4. หลักการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         3  ชม. 
(1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและ 

การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  พ.ศ. 2544 
(2) หลักเกณฑการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย 
(3) วิธีการคํานวณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

5. การวิเคราะหงบการเงินสหกรณ            6  ชม. 
(1) ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน 
(2) เทคนิคการวิเคราะหงบการเงิน (Financial Ratio, CAMEL Analysis) 

(3) การสรุปและเขียนรายงานผลการวิเคราะหงบการเงิน 
(4) กรณีตัวอยาง ฝกปฏิบัติ 
 

6. การวิเคราะหผลตอบแทนและตนทุน            3  ชม. 
(1) การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ของสหกรณ 
(2) การวิเคราะหตนทุนทางธุรกิจและตนทุนการเงิน 
(3) ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจวางแผนและควบคุม 
(4) กรณีตัวอยาง ฝกปฏิบัติ 
 

7. งบประมาณลงทุน              6  ชม. 
(1) ขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณโครงการลงทุน 
(2) การประมาณเงินจายลงทุนและกระแสเงินสดของโครงการ 
(3) เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหโครงการลงทุน 
(4) หลักการตัดสินใจลงทุน 
(5) กรณีตัวอยาง ฝกปฏิบัติ 
 

8. การจัดการงบประมาณสหกรณ            6  ชม. 
(1) หลักและเทคนิคการจัดทํางบประมาณดําเนินงาน 
(2) งบประมาณเงินสดและงบดุลงบกําไรขาดทุนลวงหนา 
(3) การตรวจสอบควบคุมและประเมินผลโดยงบประมาณ 
(4) กรณีตัวอยางฝกปฏิบัติ 
 

9. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting  Information  System : AIS)       3 ชม. 

(1) ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(2) โครงสรางและกระบวนการระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(3) การใชขอมูลสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการบริหารงาน 
(4) กรณีตัวอยาง ฝกปฏิบัติ 

      รวม          36 ชม.(6 วัน) 
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7. วิธีการอบรม   ประกอบดวยการบรรยายและการฝกปฏิบัติ  โดยใชตัวอยางแบบฝกหัดกรณีศึกษา
และการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

8. วิทยากร   คณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  และผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืน ๆ 
 

9. การรับรองผลการอบรม   ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรม  โดย
ตองเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอและมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 
 

10. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม    
  (1)  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ไมจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานดานการบัญชีมากอน  หรือ 
 

(2)  มีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานบัญชีไมนอยกวา 3 ป หรือมีประสบการณในงานบริหาร
ไมนอยกวา 3 ป โดยไมจําเปนตองมีวุฒิปริญญาตรี 

 

11. จํานวนผูเขาอบรม   50 คน 
 

12. ระยะเวลาการฝกอบรม  จะใชเวลาการฝกอบรม 1 สัปดาห ตั้งแตวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม  
2550 ถึง วันเสารที่ 26  พฤษภาคม 2550  รวมเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้น 6 วัน หรือ 36 ชั่วโมง โดยมี
รายละเอียดตามตารางการฝกอบรมในหนาถัดไป 
 

13. สถานที่ฝกอบรม   หองบรรยาย EC 113  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

บางเขน  กรุงเทพฯ 
 

14. วิธีการสมัครและการชําระคาลงทะเบียน 
 

(1)  สมัครโดยตรงโดยกรอกใบสมัครพรอมชําระเงินที่ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

(2)  สงใบสมัครพรอมธนาณัติสั่งจาย  ปณ. เกษตรศาสตร 10903 ในนาม “อาจารย
ไพ โรจน   ลิ้ มศรี ส กุลวงศ ”  มาที่  ภาควิ ช าสหกรณ   คณะ เศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตูปณ. 1071 ปทฝ. เกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ  10903 

 

(3)  สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร (FAX)  หมายเลข 02-5613468 
หรือ 02-9406511  โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขายอย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ประเภทออมทรัพย   เลขที่บัญชี  374 - 1 - 20622 - 0
ชื่อบัญชี “โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ” 

 

โปรดสมัครภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม  2550  ทั้งนี้จะพิจารณาจากวันที่ประทับตรา
ไปรษณียตนทางเปนเกณฑตามลําดับกอนหลัง  และสงเงินคาลงทะเบียนถูกตองเรียบรอยแลว  
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15. อัตราคาลงทะเบียน   (รวมเอกสารคําบรรยาย  อาหารกลางวัน  อาหารวางตลอดระยะเวลา
ฝกอบรม และอุปกรณการเรียน  เครื่องคิดเลข  กระเปาเอกสาร)  เปนเงิน 5,900 บาท  ในกรณี
ตองการที่พัก ผูเขารับการอบรมจะตองเสียคาที่พักเอง โดยโครงการจะจัดที่พักให ดังนี้ 
 

(1)  ที่พักโรงแรม  อาคาร KU HOME ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราคาที่พักตอคืน 

พักเดี่ยว 600 บาท  พักคู 800 บาท  รวมอาหารเชา 
 

(2)  ที่พักอพารทเมนทสี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี อัตราคาที่พักตอคืน  พักเดี่ยว 400 บาท  พักคู 
500 บาท  รวมอาหารเชา มีรถรับสง 

 

16. การลงทะเบียน  ผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนในวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550 ตั้งแตเวลา 
8.00 น. เปนตนไป และปฐมนิเทศ เวลา 8.30 น. 
 

17. การติดตอสอบถาม    ขอทราบรายละเอียดไดที่  ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทร. (02) 9406511, 
5613468 ติดตอ คุณบุษรินทร  ศรีสวัสดิ์  หรือ คุณวิมลิน ตัสมา หรือ โทร. 081-3028141  ติดตอ 
อาจารยไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ 
 

  
ตารางเวลาการฝกอบรม 

ระหวางวันที ่21 - 26 พฤษภาคม  2550 
    

วัน 9.00 น. – 12.00 น. 
12.00 น.  

– 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
21 พ.ค.  

ความรูพื้นฐานการบัญชีสหกรณ  มาตรฐานการบัญชีสหกรณ 

อังคาร 
22 พ.ค.  

งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห  
หลักการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและ

การเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
พุธ 

23 พ.ค.  
การวิเคราะหงบการเงิน 

อาหาร 
กลางวัน 

การวิเคราะหงบการเงิน(ตอ) 
(ฝกปฏิบัติ) 

พฤหัสบดี 
24 พ.ค.  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การวิเคราะหผลตอบแทนและตนทุน 

ศุกร 
25 พ.ค.  

งบประมาณลงทุน  งบประมาณลงทุน(ตอ) 

เสาร 
26 พ.ค.  

การจัดการงบประมาณสหกรณ  การจัดงบประมาณสหกรณ(ตอ) 

  
 



  

ใบสมัคร 
โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 

หลักสูตร : การจัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ 
 

ชื่อ   นาย   นาง   น.ส. ........................................... นามสกุล.............................................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน  เลขที่..........................หมู................................ซอย..................................ถนน................................ 
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย............................โทร. ....................................โทรศัพทมือถือ........................................................... 
ตําแหนงงานในสหกรณ    ประธาน     กรรมการ     ผูจัดการ     ผูตรวจสอบกิจการ 

  พนักงาน  ระบุตําแหนงหนาที่............................................................................... 
สหกรณ.......................................................................................................เลขท่ี......................หมู.......................
ซอย.......................................ถนน…......................................แขวง/ตําบล.............................................................
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................................
โทร. ................................................................โทรสาร (FAX) ……………..……………….................................... 
 

คุณสมบัติผูสมัคร (โปรดทําเครื่องหมาย    ตามคุณสมบัติของทาน) 

 วุฒิการศึกษา  ปริญญา   ตรี   โท   เอก   อื่น ๆ โปรดระบุ......................................... 
สาขา............................................................สถาบัน...................................................................... 

 มีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานบัญชีไมนอยกวา  3 ป 
 มีประสบการณในงานบริหารไมนอยกวา  3 ป 

การชําระเงินคาลงทะเบียน 

 ธนาณัติ จํานวนเงิน....................................บาท 
 โอนเงินเขาบัญชี จํานวนเงิน.......................บาท  และ FAX. ใบนําฝากมาพรอมใบสมัครแลว 

 
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร 

                       (...........................................................) 
                 วันที่............./.............../............ 
 

โปรดสงใบสมัครตอบรับภายในวันที่  15 พฤษภาคม  2550 
ท่ีพัก        ไมตองการ    ตองการ 

       โรงแรม  KU HOME     หองพักเดี่ยว 
          หองพักคู 

       อพารทเมนท   หองพักเดี่ยว 
          หองพักคู 
วันเร่ิมเขาพัก  วันอาทิตยที่ 20 พ.ค. 2550 
         วันจันทรที่ 21 พ.ค. 2550 
 

(สามารถถายสําเนาแบบฟอรมใบสมัครเพิ่มตามความตองการได) 

  
 



  

 

  
 


