
โครงการอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน 

โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (12 ต.ค. 

2563) กําหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาดและประเภทของ

สหกรณ์สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

มีความโปร่งใสเชื่อถือได้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

 ทั้งนีเ้ครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร

และเห็นชอบให้สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ดําเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร    

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานสําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เพียงเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ออม

ทรัพย์มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดเท่านั้น แต่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ

เพียงพอต่อการทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 โครงการอบรม ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มเติมทักษะ  

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และให้บุคลากรมคีุณสมบัติตามเกณฑท์ี่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 

ผู้เข้ารับการอบรม 

 สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้สนใจที่มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในภารกิจของ 

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อนําไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างถูกต้อง จํานวนรุ่นละประมาณ 60 คน 
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โครงสร้างหลักสูตร 

1. บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

2. หลักการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

4. เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

 

การรับรองผลการอบรม 

 ผูเ้ข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนยีบัตรรับรองผ่านการอบรมจากสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

แห่งประเทศไทย โดยต้องเข้ารับการอบรมอย่างสม่ําเสมอและมีเวลาเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทั้งนี ้สมาคมฯ ได้รับการอนุญาตจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เรียบร้อย

แล้ว 

 

วัน เวลา และสถานท่ี 

 รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 สงิหาคม 2565 

 รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 

  อบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นช่ัน เซ็นเตอร์ อําเภอเมอืงเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 

**สําหรับผูป้ระสงค์จะเข้าพัก สามารถติดต่อโรงแรมโดยตรงได้ที่ คุณจิ๋ม โทร. 085-6958223 หากแจง้ว่า

เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้ห้องพักราคา 900 บาทต่อห้อง (พักได้ 2 ท่าน) รวมอาหารเช้า 

 

การลงทะเบียนฝึกอบรม 

 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิน้ 1,500 บาท ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ 

ดังนี้ (ไม่รวมค่าที่พัก) 

- เอกสารการอบรม 

- อาหารกลางวัน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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วิธีการสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 

 วิธีที่ 1 : สง่ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสาร Fax. 053-878077 

โอนเข้าบัญช ี“สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แหง่ประเทศไทย”    

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแมโ่จ้ หมายเลขบัญชี 596-266655-2 

 วิธีที่ 2 : สมัครผา่นระบบออนไลน์ที่ http://CEST2547.com หรอื https://forms.gle/jBgugHGBmcNRzJnF6  

โอนเข้าบัญช ี“สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แหง่ประเทศไทย”    

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแมโ่จ้ หมายเลขบัญชี 596-266655-2 

เมื่อสมัครแล้วให้ท่านดําเนนิการเข้ากลุ่ม LINE และส่งหลักฐานการโอนเงินในกลุ่ม LINE นั้น 

 กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว สมาคมฯ  

ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิ 
 

ช่วงเวลาการรับสมัคร 

 รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สําหรับรุ่นที่ 2 
 

ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังขแ์ก้ว 

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

โทรศัพท์ 090-8931677 

FACEBOOK : สมาคมเศรษฐศาสตรส์หกรณ์แหง่ประเทศไทย 

Email : cest2547@gmail.com 
 

 

 

    

 

 

 

 

 QR Code โครงการ QR Code ใบสมัคร QR Code เว็บไซต์สมาคมฯ 

https://forms.gle/jBgugHGBmcNRzJnF6
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ตารางโครงการอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน 

 
 

วิทยากร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเกษตรพันธสัญญา 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จํากัด 

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

นักสหกรณ์แห่งชาติ สาขานักวิชาการ ปี 2550 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ดิจทิัลและการสหกรณ์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  โพธิอุโมงค ์  ประธานกรรมการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด ปี 2543-2544 

นักวิชาการสหกรณ์ พ.ศ. 2528 - 2541 

คณะกรรมการ/เลขานุการ/รองประธานกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จํากัด ปี 2542-2557 

รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จํากัด 

อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ดิจทิัลและการสหกรณ์ 2541 - 2565  
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3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ   อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายบริหาร 

อดีตนักวิชาการตรวจบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อดีตอาจารย์สาขาบัญชีและการเงนิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จํากัด 

อดีตผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จํากัด 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา  ไชยวงศ์   ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประสบการณ์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผูช่้วยผู้สอบบัญช ีบริษัทแมเนจเม้นท์ อินโฟเมช่ัน คอนซัลเทนท์ จํากัด 

5. อาจารย์พัชรินทร์  สารมาท     อาจารย์ประจําหลักสูตรการบัญชี รับผิดชอบการสอนในรายวิชาสอบบัญชี  

ตรวจสอบภายใน และการวางแผนภาษีอากร การวางระบบบัญชี และ 

วิชาด้านบัญชีการเงิน 

อดีตประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและผูส้อบบัญชีภาษีอากร 

ที่ปรึกษาโครงการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

การแขง่ขัน 

 


