
 

  

 

โครงการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2560 
อบรม ห้อง 302 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 
08.00 – 08.15 น. 
08.15 – 08.30 น. 

 
 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปิดอบรม 
- กล่าวเปิด 
- แนะน าหลักสูตร 

 
 
 
ผู้บริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 

08.30 – 09.30 น. ทดสอบความรู้ Pre-test  
09.30 – 12.30 น. 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเบื้องต้นและการจัดท างบการเงิน 

ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.30 – 16.30 น. 
 

ห้อง 302 

การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเบื้องต้นและการจัดท างบการเงิน 

ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 

 
ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 
 
 
 
 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

 
รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 

 
การก ากับดูแล การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
- การก ากับดูแลกิจการ Corporate 
Governance 

 
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 
 

ห้อง 302 

 

การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
- การควบคุมภายในและปัจจัยในการพิจารณา
ให้มีระบบการควบคุมภายใน 

 

 

ศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 
การบัญชีการเงิน 
- การวิเคราะห์งบการเงิน  
 

 
รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 
อ.ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์   
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 

ห้อง 302 

 
การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
- องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด
ของ COSO การประเมินความเสี่ยงและแนวทาง
บริหารความเสี่ยง 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ.ดร.สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนของธนาคารพาณิชย์  

 
ดร.พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 

ห้อง 302 
 

การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- ผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินและตราทุน 
 

 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

พุธที่ 28 มิถุนายน 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

ห้อง 302 

 
การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
- เทคนิคการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน 

 
วิทยากรจาก 
ส านักงานตรวจสอบบัญชี Deloitte 
 
 

 
พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 

09.00 – 16.00 น. 
 

 
ห้อง 302 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของ
กิจการ 
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
ข้อบังคับ 
 

 
คุณจตุพร  ตังคธัช 
กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ 
และท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท เชอร์ชิลล์ ไพรช์ แคปิตอล 
(ประเทศไทย) 

ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

ห้อง 302 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- การวิเคราะห์กระแสเงินสดทอนค่า  

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- นโยบายเงินทุนหมุนเวียนและการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 
 

ห้อง 302 

การเงินและตลาดการเงิน 
- ตลาดการเงิน ตัวกลางทางการเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ย 

อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 

 
การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรวบรวม
หลักฐาน  

 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
 

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- สถาบันการเงิน  
 

 
ผศ.ดร.สุลักมษณ์ ภัทรธรรมมาศ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

ห้อง 302 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- บทบาทธนาคารกลางในตลาดการเงิน  
 

 
ดร.พิสุทธิ์  กุลธนวิทย์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- การบริหารการเงินธุรกิจอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคาร 
พาณิชย์ 

 
คุณธนเดช  มหโภไคย 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจ
และการเงิน 

13.00 – 16.00 น. 
ห้อง 302 

 

 

การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
 

 

ดร.พลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 

การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีของกิจการสถาบันการเงิน 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
 

13.00 – 16.00 น. 
ห้อง 302 

การบัญชีการเงิน 
- การบัญชีของกิจการสถาบันการเงิน 

ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 

พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- การประเมินสินเชื่อบุคคลและการกู้ยืมเพ่ือที่อยู่
อาศัย 

 
วิทยากรจากธนาคารพาณิชย์ 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

ห้อง 302 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของ
กิจการ 
- การประเมินความเสี่ยงตามแนวทาง Basel I 
and Basel II 

วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
 

ห้อง 302 
 
 

 
การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
- การวิเคราะห์ตราสารหนี้ 
 

 
อ.ดร.กนต์พนัส  ด ารงวงศ์ 
อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของ
กิจการ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพคล่องและการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง 

 
คุณธนเดช  มหโภไคย 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจ
และการเงิน 

13.00 – 16.00 น. 
 

ห้อง 302 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการด ารงอยู่ของ
กิจการ 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพคล่องและการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง 

 

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 
 

 
การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรวบรวม
หลักฐาน  

 
ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 
 

ห้อง 302 
 

การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์  

ดร. ธนาดล  รักษาพล 
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี 
กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี และส านักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 

พุธที ่19 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 
 
 

 
การเงินและตลาดการเงิน 
- ตลาดการเงิน ตัวกลางทางการเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ย  

 
อ.สิริณัฏฐา  เตชะศิริวรรณ  
อาจารย์พิเศษ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง 302 

 

 
การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร 
- การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันการเงิน 

 
วิทยากรจาก 
ส านักงานตรวจสอบบัญชี Deloitte 
 
 

ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 16.00 น. 

ห้อง 302 
 

 
การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีสถาบันการเงิน  
 

 
วิทยากรจาก 
ส านักงานตรวจสอบบัญชี Deloitte 
 
 

เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

 

 
การตรวจสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีสถาบันการเงิน  
 

 
วิทยากรจาก 
ส านักงานตรวจสอบบัญชี Deloitte 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. สอบ Post-test   
15.00 – 16.00 น. 

ห้อง 302 
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม  

 
 

 


