
หลักสูตร

การวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทนและการลงทุน

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร การวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทนและการลงทุน เปนหลักสูตรของชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด จัดทำข้ึนเพ่ือใชสงเสริมความรู ในดานการบรหิารดานการเงิน ตนทุน อัตรา

ผลตอบแทนและการลงทุนของสหกรณ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหกับสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนและเปนการสราง

มาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศใหดีย่ิงข้ึน

ฝายวิชาการ รวมกบั ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกันพัฒนาหลักสตูร
น้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงควา เม่ือไดมีการนำหลกัสูตรไปใช จะทำใหผูไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทนและการลงทุนของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนได

หลักสูตร การวิเคราะหงบตนทุน อัตราผลตอบแทนและการลงทุน ไดผานการวิพากษหลักสูตรโดย

ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.และ น.ส.อรุณี วงศราเชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เช่ียวชาญ ดานวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 43 จึงประกาศถือใชเปน

หลักสตูรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ

วันที.่..
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรม
แหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผดิชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสบืทอดประเพณีปฏิบัติ
ของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเช่ือรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณจะ

นำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสนัติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณที่เกิดขึ้นภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลักการสหกรณ

ที่กลาวไวขางตน เพื่อรวมคน รวมทุน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนำไปสูการกินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่ง
อยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งข้ึน เพื่อสนับสนนุ สงเสริมขบวนการสหกรณ

เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน และรับใช และ
คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบเห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพัฒนา ‘คน’ ใหรูจัก
ชวยเหลือซึง่กันและกันใหบรรลคุวามสมดุลทัง้ 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสนัติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลือ่นธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเน่ียน
๓. สรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการส่ือสารคือ มีความสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรยีนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร

 หัวขอวิชาที ่1. การอานงบทดลองและงบการเงินของสหกรณ   3.00  ชม.
 หัวขอวิชาท่ี 2. เกณฑมาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ  3.00  ชม.
 หัวขอวิชาท่ี 3. การวิเคราะหตนทุน อัตราผลตอบแทนทางการลงทุน  6.00  ชม.
 หัวขอวิชาที่ 4. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30  ชม.

รวมท้ังส้ิน             13.30  ชม.
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หลักสูตร การวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทนและการลงทุน

หลักการและเหตผุล

 สหกรณ เครดิตยูเน่ียน เปนองคกรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน ที่มุงเนนสรางความเขมแข็ง

ใหกับสมาชิกในชุมชน ในปจจุบันสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนมีการใหบรกิารสมาชิกในดานสินเช่ือและการออมเงิน

ซึ่งการจะพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนน้ัน ตองมกีารพัฒนาในดานการบรหิาร

ดานการเงนิ ตนทุน อัตราผลตอบแทนและการลงทุนของสหกรณ เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับสหกรณ/กลุมเครดิต

ยูเน่ียนและเปนการสรางมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศใหดีย่ิงข้ึน

 การวิเคราะหงบตนทุน อัตราผลตอบแทนและการลงทุน เปนส่ิงสำคัญในการที่จะวางแผนการดำเนินงาน

ของสหกรณใหไปในทางท่ีดีได ซ่ึงการจะวิเคราะหงบไดน้ันตองมีความรูในการอานงบทดลองและงบการเงนิ จะไดมี

ความเขาใจถึงรายการ สินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายได คาใชจายของสหกรณ ทำใหสามารถจัดทำขอมลูประกอบการ

ตัดสินใจ ในการวิเคราะหงบและวางแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ไดตระหนักถึงความสำคัญและความตองการ

ของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนเกี่ยวกับการวิเคราะหงบตนทุน อัตราผลตอบแทนและการลงทุนของสหกรณ/กลุม

เครดิตยูเน่ียน จึงไดจดัโครงการ "การวิเคราะหงบตนทุนอัตราผลตอบแทนและการลงทุน" โดยมุงหวังใหผูเขารับการ

อบรมไดมีโอกาสฝกทักษะ เพื่อใชในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน ใหยกระดับการ

ดำเนินงานในอนาคตไดอยางมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการวิเคราะหงบตนทุน อัตราผลตอบแทนและการ

ลงทนุของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนได

 2.เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหงบตนทุน อัตราผลตอบแทนและการลงทุนใหสหกรณ/กลุม

เครดิตยูเน่ียนได

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการสหกรณเครดิตยูเน่ียน
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โครงสรางหลักสูตร

 หัวขอวิชาที ่1. การอานงบทดลองและงบการเงินของสหกรณ   3.00  ชม.
 หัวขอวิชาท่ี 2. เกณฑมาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ  3.00  ชม.
 หัวขอวิชาท่ี 3. การวิเคราะหตนทุน อัตราผลตอบแทนทางการลงทุน  6.00  ชม.
 หัวขอวิชาที่ 4. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30  ชม.

รวมท้ังส้ิน             13.30  ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 การอานงบทดลองและงบการเงินของสหกรณ     (3.00  ชม.)

  1.1 วัตถุประสงค

 1.1.1  เพ่ือใหสามารถวิเคราะหงบการเงินและบริหารงบการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.2  เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลของสหกรณเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

  1.2 คำอธิบายหัวขอวิชา

  การอานงบทดลองและงบการเงิน ใหเกิดความเขาใจและสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือนำไปใช

ในการบรหิารการเงนิในฐานะผูบริหารสหกรณท้ังการวางแผน การควบคุมโดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

      1.2.1.  ความสำคัญของงบทดลอง  การตรวจสอบ และการกระทบยอดทางบัญชี

      1.2.2.  รูปแบบและการอานงบการเงนิ

     1.2.3.  กลุมบัญชีหรือหมวดบัญชีในงบการเงิน และความสัมพันธของกลุมบญัชีทั้ง 5 หมวด

     1.2.4.  ขอสังเกตจากงบการเงิน

หัวขอวิชาท่ี 2 เกณฑมาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ  (3.00 ชม.)

  2.1 วัตถุประสงค

2.1.1  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัเกณฑวัดประสทิธิภาพทางการเงินของ

             สหกรณใชอยูในปจจุบันทั้งในประเทศและตางประเทศ

2.1.2  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการนำเกณฑตางๆ มาจัดทำเปน

         เกณฑมาตรฐานความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ
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2.2  คำอธิบายหัวขอวิชา

   เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ จะตองเปนเกณฑที่มีความสมดุลทั้งความเปน

สหกรณและความเปนสถาบนัการเงินท่ีดี ไดแก สงเสริมการออมของสมาชิกเนนการใชเงินทุนภายใน มีตนทุนต่ำ

และสรางรายไดท่ีเหมาะสมควบคูกับการมีสภาพคลองท่ีดี โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

   2.2.1  เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินทั่วไป

      - เกณฑของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

    CAMELS, CFSAWS:ss , เกณฑการจัดระดับความเขมแข็งของสหกรณ

 - เกณฑในการจัดอันดับความนาเช่ือถือ

      - ระบบ PEARLS ของสภาสหกรณออมทรัพย

    และเครดิตยูเน่ียนโลก

   2.2.2 เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ

     -  โครงสรางทางการเงนิทีม่ปีระสิทธิภาพ

     -  สภาพคลองทางการเงนิ

   -  ประสิทธิภาพในการทำรายได

   -  คุณภาพสินทรพัยและการปองกันความเส่ียง

หัวขอวิชาท่ี 3 การวิเคราะหตนทุนอัตราผลตอบแทนทางการลงทุน    (6.00  ชม.)

  3.1 วัตถุประสงค

3.1.1  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน และสวนเหลือ่ม

3.1.2  เพ่ือใหสามารถนำไปใชในการกำหนดโครงสรางอัตราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม

  3.2 คำอธิบายหัวขอวิชา

    เพ่ือศักยภาพในการบริหารงาน ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจการวิเคราะหเก่ียวกับวิธีการ

คำนวณตนทุนทางการเงินเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  วิธีคำนวณผลตอบแทนทางการเงินเฉลี่ยถวงน้ำหนัก รวมถึงวิธีการ

คำนวณสวนเหล่ือมระหวางตนทุนและผลตอบแทน

   นอกจากความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาแลว ยังมีภาคปฏิบัติเพ่ือทดลองคำนวณตนทุน

และผลตอบแทนโดยสามารถกำหนดอัตราเงินปนผลที่เหมาะสมสำหรับความเปนสหกรณ ซึ่งไมเปนการแสวงหา

ผลตอบแทนท่ีสงูจนเกินควร
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    ความรูความเขาใจการวิเคราะหทางการเงินน้ี จะทำใหผูบริหารสามารถตัดสนิใจในเร่ืองของการ

จัดหาเงินทุนและการใชเงินทุน เพ่ือใหการดำเนินงานของสหกรณมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงคทีก่ำหนด

โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

3.2.1 แหลงที่มาของเงินทุนและแหลงใชไปของเงินทุน

3.2.2 ตนทุนเงนิทุน ตนทุนบริหาร และตนทุนรวม

 -  วิธีการคำนวณตนทุนเงินทุนเฉลีย่ถวงน้ำหนัก

-  วิธีการคำนวณตนทุนบริหาร

-  วิธีการคำนวณตนทุนรวม

3.2.3  ผลตอบแทนทางการเงิน

       :วิธีการคำนวณผลตอบแทนทางการเงินเฉล่ียถวงน้ำหนัก

3.2.4  สวนเหล่ือม

       :วิธีการคำนวณสวนเหล่ือมระหวางตนทุนและผลตอบแทนแตละรายการ

      3.2.5  กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาท่ี 4 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม       (1.30 ชม.)

4.1. วัตถุประสงค เพือ่ประเมินผลการอบรมเปนรายวชิา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถงึรับทราบ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน

 4.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม       (0.30 ชม.)

 4.1.2. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะหตนทุน      (0.30 ชม.)

  อัตราผลตอบแทนทางการลงทนุได

 4.1.3. การประเมินผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

รวมท้ังส้ิน    13.30 ชม.

วิทยากร   วิทยากรภายใน ช.ส.ค. /กรมตรวจบญัชีสหกรณ
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เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

1. ตองมีเวลาเขารบัการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%   = 20 คะแนน

2. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะหตนทุน = 60 คะแนน

อัตราผลตอบแทนทางการลงทนุได

3.  สอบวัดผลการอบรม ผานเกณฑไมต่ำกวา 60%  = 20 คะแนน

วุฒิบัตรโดย  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


