
 

รายละเอียดโครงการ 
โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 

หลักสูตร : การจัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ 
 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 
หลักสูตร : การจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ รุนที่ 9 

 

2. ผูดําเนินการ ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

3. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพแวดลอมการบริหารงานเชิงธุรกิจในปจจุบัน ขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ  การบริหารงานโดยใชขอมูลที่เชื่อถือไดและมีการจัดทําขอมูล
อยางมีระบบตามหลักวิชาการ จะชวยใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบขอมูลทางบัญชีจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะมุงไปสูการวางแผนและการควบคุมดานการเงิน  แตดวย
เหตุผลที่ขอมูลทางบัญชีของสหกรณมิไดถูกจัดการเพื่อใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีอยางไรบาง  จึงเปนที่
นาเสียดายวาขอมูลทางบัญชีของสหกรณในปจจุบันสวนใหญจะถูกจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือการ
รับรองงบการเงินเปนหลักเทานั้น จึงทําใหสหกรณประสบปญหาการขาดปจจัยขอมูลดานการบริหาร ซึ่งจะเปน
จุดออนที่สําคัญย่ิงของสหกรณที่จะตองอยูภายใตสภาพแวดลอมธุรกิจโลกาภิวัฒนดังเชนในปจจุบัน 

ด วย เหตุผลและการตระหนักถึ งปญหาดังกล าว  ภาควิชาสหกรณ   คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงเห็นความจําเปนและถือเปนภารกิจที่สําคัญที่จะตองใหความรูความเขาใจและ
เสริมสรางทักษะการจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณใหแกผูนําสหกรณ ทั้งฝายคณะกรรมการการ
ดําเนินการ  ฝายจัดการ  ฝายตรวจสอบ  และผูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสหกรณ ภาควิชาสหกรณจึงไดมี
แนวความคิดที่จะจัดโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณหลักสูตร  การจัดการขอมูลทางบัญชี
เพ่ือการบริหารสหกรณ  อันเปนโครงการพัฒนาวิชาการและการบริการวิชาการสูสังคม  โดยมุงหวังวาหลักสูตร
ดังกลาวจะเปนเครื่องมืออันเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสหกรณตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

4.1 เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสหกรณ  สามารถเขาใจความหมาย
ขอมูลงบการเงิน  และรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได 

4.2 เพ่ือใหความรูหลักและเทคนิคการจัดทํางบกระแสเงินสดและการวเิคราะหงบกระแสเงินสด 

4.3 เพ่ือใหความรูดานทักษะการวิเคราะหงบการเงินและการวิเคราะหขอมูลทางบัญชอ่ืีน ๆ 

4.4 เพ่ือใหความรูหลักและเทคนิคการจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
รวมถึงความรูพ้ืนฐาน  การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ 
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5.1 ผูเขารับการอบรมจะมีความรูและทักษะดานการจัดการขอมูลทางบัญชี  สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับการบริหารสหกรณไดจริง  และเปนการพัฒนาระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 สหกรณจะไดรับผลประโยชนจากการมีระบบขอมูลที่ดีเปนสากลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  อัน
แสดงใหเปนถึงภาพลักษณที่นาเชื่อถือ  มีความเขมแข็งและม่ันคงเปนที่ยอมรับขององคกรอ่ืน ๆ  

5.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงในดานการบริหาร  จะเปนปจจัยชวยสงเสริมการพัฒนา
สหกรณที่ยั่งยืน  ผลการพัฒนาจะเปนประโยชนตอสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณในที่สุด 
 

6. กลุมเปาหมาย  คือ  บุคลากรฝายบริหาร  ฝายจัดการ และฝายตรวจสอบกํากับดูแลของสหกรณประเภท
สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน  ไดแก  กรรมการสหกรณ  ผูตรวจสอบกจิการ  ผูจัดการพนักงานระดับ
หัวหนางาน เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงสมาชิก และบคุคลทัว่ไปที่สนใจ 
 

7 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) การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจากขอมูลในงบกระแส 
 เงินสด 

4. หลักการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         3  ชม. 
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(1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและ 
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  พ.ศ. 2544 

(2) หลักเกณฑการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย 
(3) วิธีการคํานวณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

5. การวิเคราะหงบการเงินสหกรณ            6  ชม. 
(1) ความหมายของการวิเคราะหงบการเงิน 
(2) เทคนิคการวิเคราะหงบการเงิน 
(3) การสรุปและเขียนรายงานผลการวิเคราะหงบการเงิน 
(4) กรณีตัวอยาง ฝกปฏิบัต ิ

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) 
 

  
 



8 แผนการฝกอบรม 

8.1 จํานวนผูเขารับการอบรม  จะแบงการฝกอบรมเปนรุนและแยกรุนตามประเภทสหกรณ จํานวนผู
เขารับการฝกอบรมแตละรุนจะมีจํานวน 50 คน 

8.2 ระยะเวลาการอบรม  จะใชเวลาฝกอบรมทั้งสิ้น 1 สัปดาห ตั้งแตวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม ถึงวัน
เสารที่ 17 พฤษภาคม  2551  รวม 6 วัน 
 

9 วิธีการอบรม   ประกอบดวยการบรรยายและการฝกปฏิบัติ  โดยใชตัวอยางแบบฝกหัดกรณีศึกษาและการ
ใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

10. วิทยากร   คณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  
และผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืน ๆ 
 

11. การรับรองผลการอบรม   ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรม  โดยตองเขา
รับการอบรมอยางสม่ําเสมอและมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 

12. โครงสรางและแผนการดําเนินงาน   ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  จัดใหมีกลุมคณะทํางานจาก
อาจารยในภาควิชาจํานวน 5 ทาน  และจัดจางพนักงานชั่วคราวจํานวน 2 คน เพ่ือบริหารโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงค  โดยมีแผนปฏิบัติงานโครงการในแตละรุนของการฝกอบรมดังนี้ 
 

13. สถานที่ฝกอบรม   หองบรรยาย หอง EC 5303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ 
 

14. วิธีการสมัครและการชําระคาลงทะเบียน 
 

(1)  สมัครโดยตรงโดยกรอกใบสมัครพรอมชําระเงินที่ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

(2)  สงใบสมัครพรอมธนาณัติสั่งจาย  ปณ. เกษตรศาสตร 10903 ในนาม “อาจารยไพโรจน  
ลิ้มศรีสกุลวงศ”  มาที่ ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ตูปณ. 1071 ปทฝ. เกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ  10903 

 

(3)  สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร (FAX)  หมายเลข 02-5613468 หรือ 02-
9 4 0 6 5 1 1   โ ด ย โ อ น เ งิ น เ ข า บั ญ ชี ธ น า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า   ส า ข า ย อ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ประเภทออมทรัพย   เลขที่บัญชี  374 - 1 - 20622 – 0  ชื่อ
บัญชี “โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ” 

 

โปรดสมัครภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม  2551  ทั้งนี้จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียตน
ทางเปนเกณฑตามลําดับกอนหลัง  และสงเงินคาลงทะเบียนถูกตองเรียบรอยแลว  

15. อัตราคาลงทะเบียน   (รวมเอกสารคําบรรยาย  อาหารกลางวัน  อาหารวางตลอดระยะเวลาฝกอบรม และ
อุปกรณการเรียน  เครื่องคิดเลข  กระเปาเอกสาร)  เปนเงิน 5,900 บาท  ในกรณีตองการที่พัก ผูเขารับ
การอบรมจะตองเสียคาที่พักเอง โดยโครงการจะจัดที่พักให ดังนี้ 
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(1)  ที่พักโรงแรม  KU HOME  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราคาที่พักตอคืน พักเดี่ยว 600 

บาท  พักคู 800 บาท  รวมอาหารเชา 
 

(2)  ที่พัก เซอรวิสอพารทเมนท  สี่แยกแคราย จ.นนทบุรี อัตราคาที่พักตอคืน  พักเดี่ยว 400 บาท  
พักคู 500 บาท   

 

16. การลงทะเบียน  ผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนในวันจันทรที่ 12 พฤษภาคม 2551 ตั้งแตเวลา 8.00 น. 
เปนตนไป และปฐมนิเทศ เวลา 8.30 น. 
 

17. การติดตอสอบถาม    ขอทราบรายละ เอี ยดไดที่   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 อาจารย
ไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ 
 
 

ตารางเวลาการฝกอบรม 
ระหวางวันที ่12 – 17 พฤษภาคม  2551 

    
วัน 9.00 น. – 12.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร 
12 พ.ค. 2551 

ความรูพ้ืนฐานการบัญชี
สหกรณ 

 มาตรฐานการบัญชีสหกรณ 

อังคาร 
13 พ.ค. 2551 

งบกระแสเงินสดและการ
วิเคราะห 

 
หลักการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู

และ 
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

พุธ 
14 พ.ค. 2551 

การวิเคราะหงบการเงิน อาหารกลางวนั 
การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ) 

(ฝกปฏิบตัิ) 

พฤหัสบด ี
15 พ.ค. 2551 

ระบบสารสนเทศทางการ
บัญช ี

 
การวิเคราะหผลตอบแทนและ

ตนทุน  

ศุกร 
16 พ.ค. 2551 

งบประมาณลงทุน  งบประมาณลงทุน (ตอ) 

เสาร 
17 พ.ค.2551 

การจัดการงบประมาณ
สหกรณ 

 
การจัดการงบประมาณสหกรณ 

(ตอ) 
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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  2 พฤษภาคม  2551 
ท่ีพัก        ไมตองการ    ตองการ 

       โรงแรม  KU HOME     หองพักเดี่ยว 
          หองพักคู 

       อพารทเมนท   หองพักเดี่ยว 
          หองพักคู 
วันเร่ิมเขาพัก  วันอาทิตยที่ 11 พ.ค. 2551 
         วันจันทรที่  12 พ.ค. 2551 
 

(สามารถถายสําเนาแบบฟอรมใบสมัครเพิ่มตามความตองการได) 
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