
หลักสูตร
ผูทำหนาทีส่งเสริม

และพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตรผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนหลักสูตรใชอบรม

เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ผูซึ่งปฏิบัติงานตามขอบเขต

หนาที่ และความรับผิดชอบงานตามตำแหนงงาน (Job Description) และปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตลอดจนนโยบายจากคณะกรรมการดำเนินการ  หลักสูตรน้ีมีความ

มุงหมายใหเจาหนาท่ีของ ช.ส.ค. ผูที่ทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เจาหนาท่ี

ช.ส.ค.กลุมนี้ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหประสบความสำเร็จ ตามเปาหมาย

โดยปจจุบันทามกลางการประสบปญหาและอุปสรรค ความทาทาย ตลอดจนแรงกดดันท้ังภายใน

และภายนอกองคกร ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาเจาหนาที่ของ ช.ส.ค.

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ ในฐานะผูที่ทำหนาที่สงเสรมิและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล เจาหนาท่ีเหลาน้ีจำเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกบัการเผยแพร จัดต้ัง

สงเสริมและพัฒนา งานตรวจเยี่ยม ตรวจการ งานสงเสริมเครดิตยูเนี่ยน งานประสานองคกร สงเสริม

ผลิตภัณฑตางๆ ของ ช.ส.ค. งานวิชาการและฝกอบรม สงเสริมพัฒนาชมรม งานติดตามเรงรัดหนี้สิน

และพันธะผูกพันกับ ช.ส.ค. และสามารถนำความรูมาปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน มีโครงสรางหลักสูตร
จำนวน 60 ชั่วโมง ในหัวขอวิชาที่  5. ความรูสำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน จำนวน 36.00 ชั่วโมง เนื้อหาจะเนนภาคปฏิบัติดานการบัญชีเครดิตยูเนี่ยนเบื้องตน 9 ชม.
การปดบัญชีสิ้นป   9 ชม .  ความรูเกี่ยวกับการบริหารเงิน  9 ชม . รวม 24 ชม . ในเนื้อหาวิชา
ดังกลาว มีการเช่ือมโยงตอเนื่องไปยงัหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน ซึ่งมี
โครงสรางหลักสูตรจำนวน 13 ชม. ที่จัดอบรมใหกับเจาหนาที่แผนกสงเสริมและพัฒนาสหกรณ

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคลและ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกัน
พัฒนาหลักสูตรน้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงควา เมื่อไดมีการนำหลักสูตรไปใช จะทำใหผูไดรับการ
ฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดติยูเน่ียนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

หลักสูตร ผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน ไดผานการวิพากษ
หลักสูตรจาก ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย บรรเจิด พฤฒิกิตติ และ นายพงศพันธ แกวหา
วงศ คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการชุมนุม
สหกรณเครดติยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด  ชุดที่ 43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสูตรสำหรับการ
อบรม

คณะผูจัดทำ

วันท่ี...
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สารบัญ

เนื้อหา

บทนำ

หนา

4

สาระสำคัญหลักสูตร ผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน 6

โครงสรางหลักสูตร 7

หัวขอวิชาที่ ๑ จิตวิทยาสำหรบัผูปฏิบัติงานดานการพัฒนา 7

หัวขอวิชาที ่๒ ความรูเกีย่วกับขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยและสากล 8

หัวขอวิชาที่ ๓ บุคลิกภาพของผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 8

หัวขอวิชาที่ ๔ บทบาทหนาที่ของผูทำหนาที่สงเสรมิและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 9

หัวขอวิชาที่ ๕ ความรูสำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพฒันาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 10

หัวขอวิชาที่ 6 การฝกปฏิบัตทิักษะการนำเสนอ 12

หัวขอวิชาที่ 7 กิจกรรมกลุม/กิจกรรมสัมพันธ 12

เงื่อนไขสำเร็จหลักสตูร 13
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ

เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นใน
คุณคาทางจรยิธรรมแหงความสุจรติ ความเปดเผย ความรบัผิดชอบตอสังคมและความเอ้ืออาทรตอ
ผูอ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูรเิร่ิมการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณจะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณที่เกิดขึ้นภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ

หลักการสหกรณท่ีกลาวไวขางตน เพ่ือรวมคน รวมทุน เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนำไปสูการ
กินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่งอยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งขึ้น เพ่ือสนับสนุน สงเสริม

ขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ
หวงใย แบงปน และรับใช  และ คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
เห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพฒันา ‘คน’ ใหรูจกัชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัใหบรรลุความสมดุลทัง้ 3
ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
๓. สรางบริการเพือ่ยกระดับสหกรณสมาชิก

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

โครงสรางหลกัสูตร
หัวขอวิชาที่ 1. จิตวิทยาสำหรับผูปฏบิัติงานดานการพัฒนา    2.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 2. ความรูเก่ียวกับขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยและสากล  1.30 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 3. บุคลิกภาพของผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน  3.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 4. บทบาทหนาท่ีของผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน 9.00 ชม.
หัวขอวิชาที่ 5. ความรูสำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน          36.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 6. การฝกปฏิบัติทกัษะการนำเสนอ     6.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 7. กิจกรรมกลุม/กิจกรรมสัมพันธ      2.30  ชม.

รวม     60.00 ชม.
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หลักสูตรผู้ทําหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน

หลักการและเหตผุล
ผูท่ีทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญใน

การขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสำเร็จ ตามเปาหมาย โดยในปจจุบันประสบปญหาและอุปสรรค
ความทาทาย ตลอดจนแรงกดดันภายใน และภายนอกองคกร ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูที่ทำหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บุคลากรเหลาน้ี
ตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเผยแพร จัดตั้ง สงเสริมและพัฒนา งานตรวจเยี่ยม ตรวจการ
งานสงเสริมเครดิตยูเนี่ยน งานประสานองคกร สงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของ ช.ส.ค. งานวิชาการและ
ฝกอบรม สงเสรมิพัฒนาชมรม งานติดตามเรงรัดหน้ีสินและพันธะผกูพนักับ ช.ส.ค. และสามารถนำ
ความรูมาปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพ

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ซ่ึงเปนสถาบันกลางและ
ผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย มีพันธกิจ ดานพัฒนาความเขมแข็งองคกร
เชิงรุก การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเน่ียน และการสรางบริการเพ่ือยกระดับ
สหกรณสมาชิก โดยมีบุคลากรผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในการขับเคลื่อน
งานของ ช.ส.ค.โดยใชประเด็นกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญ  สามารถจูงใจ
ใหประชาชนเขารวมขบวนการเครดิตยูเน่ียนเพื่อชวยลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให
มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ ตลอดจนสงเสริมการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในขบวนการสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณประจำป

 ดังนั้น ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด จึงไดกำหนดแผนงานการ
จัดทำหลักสูตรใหกับผูที่ทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของ ช.ส.ค.สูการเปนมอือาชีพและนำความรู ประสบการณไปพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง โดยมี
ฝายวิชาการ ฝายบรหิารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน เปนผูดำเนินโครงการแบบ
บูรณาการรวมกัน เพ่ือรองรบัการสงเสรมิและพัฒนาใหเกิดความย่ังยืนของสหกรณสมาชิก ช.ส.ค.

วัตถุประสงคหลักสูตร

1. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู และทักษะ การดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ผูทำหนาท่ีสงเสริม

และพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน ตลอดจนสามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถใหคำแนะนำในการบริหารจัดการสหกรณ/กลุมเครดิตยูเน่ียนและผลิตภัณฑ

ของ  ช.ส.ค. ดวยความเขาใจและถูกตอง

   3. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน

   4. เพื่อพัฒนาสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนใหมีความเขมแข็งและเปนที่พ่ึงของมวลสมาชิก
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คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
  เจาหนาทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ

ระยะเวลาอบรม  10 วัน

โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาที่ 1. จิตวิทยาสำหรับผูปฏบิัติงานดานการพัฒนา    2.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 2. ความรูเก่ียวกับขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยและสากล  1.30 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 3. บุคลิกภาพของผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน  3.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 4. บทบาทหนาท่ีของผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน 9.00 ชม.
หัวขอวิชาที่ 5. ความรูสำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน          36.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 6. การฝกปฏิบัติทกัษะการนำเสนอ     6.00 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 7. กิจกรรมกลุม/กิจกรรมสัมพันธ      2.30  ชม.

รวม     60.00 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 จิตวิทยาสำหรับผูปฏิบัติงานดานการพัฒนา                     (2.00 ชม.)
1.1.วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีการพัฒนาและตระหนักถึงคุณคาในบทบาทหนาที่ของตนเองและ
ยอมรับความคิดเหน็ของผูอ่ืน

1.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ผูทำหนาที่ ส ง เส ริมและพัฒนาสหกรณ เครดิตยู เน่ียนเปนบุคลากรที่ มีความสำคัญ

ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด มีบทบาทสำคัญในการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมเครดิตยเูน่ียน ในเร่ืองการบริหารจัดการของสหกรณรวมถึง จะตองเขารวมการประชุม
และรับฟง ขอเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
เพื่อพัฒนางานสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเน้ือหาวิชา ดังนี้

1.2.1 การปรับพ้ืนฐานทางความคิด เปดใจรับฟง พรอมท่ีจะใหความรวมมอืกับผูอ่ืน
       (1) การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเกี่ยวกับงาน
        (2) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอื่น

1.2.2. การทำความเขาใจและพรอมที่จะพฒันาตนเองและผูอื่น
       (1) ขอดี ขอเสีย และขอควรปรบัปรุง
       (2) การพัฒนาหรือเพิ่มเติมความรูดานตางๆ
        (3) ความมุงหวังตอองคกรนี้
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หัวขอวิชาท่ี 2 ความรูเก่ียวกับขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนไทยและสากล  (1.30 ชม.)
2.1.วัตถุประสงค

เพ่ือ ใหความรู  ความเข าใจ เกี่ ยวกับหลักการ อุดมการณ และ วิธีการของส หกรณ
เครดิตยูเน่ียน ความแตกตางของสหกรณเครดิตยูเน่ียนของไทยและตางประเทศ การนำจิตตารมณ
4 ประการ คุณธรรม  5 ประการ มาใชในการสงเสริม เผยแพรใหกับสหกรณเครดิตยูเน่ียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
สหกรณเปนองคกรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือสนองความตองการ

และความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของ
รวมกันและควบคุมตามหลักแนวทางประชาธิปไตย ผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิต
ยูเน่ียน เปนบุคคลที่มีความสำคัญยิง่ ตอการดำเนินงานของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในสถานภาพของ
การทำหนาท่ีเผยแพร สงเสริมและจัดต้ังสหกรณเครดิตยูเน่ียน ตองมีพ้ืนฐานแนวคิดในการจดัการ
สหกรณท่ีชัดเจนและถูกตอง ในสวนโครงสรางระบบสหกรณภายใตคานิยม อุดมการณ หลักการ
วิธีการสหกรณ และความแตกตางของสหกรณเครดิตยูเน่ียนของไทยและในตางประเทศ ตลอดจน
ยกตัวอยางสหกรณท่ีประสบความสำเร็จ

ในระบบสหกรณเครดิตยูเน่ียน ไดยึดหลักจิตตารมณ 4 ประการอันไดแก สนใจ หวงใย
แบงปน รับใช และคุณธรรม 5 ประการ ไดแก ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน ไววางใจกัน
เปนสิ่งที่ยึดถือในการปฏิบัติตนเพื่อทำหนาที่ไดอยางสงางาม โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

2.2.1. ความรูเกี่ยวกบัสหกรณเครดิตยเูนี่ยน
 - สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
 - สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในตางประเทศ
2.2.2. การนำจิตตารมณ และคุณธรรม มาใชในการปฏิบัติงานและสงเสริม เผยแพร

  สหกรณ
           - จิตตารมณ 4 ประการ
           - คุณธรรม 5 ประการ
           - การนำจิตตารมณมาใชในการปฏิบัติงานและ สงเสริมเผยแพรสหกรณ
  2.2.3. กรณีตวัอยางสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีประสบความสำเร็จในประเทศไทย
   - ปจจัยในความสำเร็จ

หัวขอวิชาท่ี 3 บุคลิกภาพของผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน   (3.00 ชม.)
3.1. วัตถุประสงค

3.1.1 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เปนจุดดอยและจุดเดนของตนเอง
สามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้น
 3 .1 .2  เพ่ื อ ให มี ความ รู และทั กษะตลอดจน เทค นิค  ในการพู ดต อที่ ส า ธารณ ะ
สามารถโนมนาวใจผูฟง ตลอดจนการวางตัวที่ถูกตองและเหมาะสม
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3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
 บุคลิกภาพเปนภาพลักษณภายนอกของบุคคลซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทาทาง กริยาและ
วาจา ไมวาจะ เปนการแตงกาย การวางตัว หรือ อิริยาบถตางๆ ที่แสดงออก เ ก่ียวกับลักษณะ
การพูด ภาษาท่ีใช ตลอดจนความคิด ที่ส่ังมาจากจิตลักษณะภายใน จนหลอมเปนภาพลักษณของบุคคล
แมนวาชวงชีวิตของบุคคลแสดงถึงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจอันเกิดจากอิทธิพลรวม ระหวาง
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปนที่สิ่งสำคัญของการอยูรวมกัน
ในสงัคม
 ผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตองเปนแบบอยางดานบุคลิกภาพและการ
แสดงออกที่ดี พรอมเปนแบบอยางใหกับบุคคลภายนอกไดเชื่อถือศรัทธา โดยมีเน้ือหาวิชา ดังนี้

3.2.1.บุคลิกภาพ
          (1)  ความหมายบุคลกิภาพ
          (2)  กระบวนการพฒันาบคุลกิภาพ
          (3)  การพฒันาบคุลกิภาพในตนเอง
         (4)  ฝกปฏิบัติบุคลกิภาพ (ยืน น่ัง  การใชมือ การใชไมโครโฟน)

      3.2.2.ทกัษะการนำเสนอ
         (1)  องคประกอบการพูด
           (2)  ทกัษะการพูดและการนำเสนอ

หัวขอวิชาท่ี 4 บทบาทหนาท่ีของผูทำหนาท่ีสงเสรมิและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน     (9.00 ชม.)
4.1.วัตถุประสงค

4.1.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ในดาน
การเผยแพร จัดตั้ง และการพัฒนาสหกรณ ใหเปนนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนเปนสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน
4.1.2 เพื่อใหเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของ
ช.ส.ค. ในการออกไปแนะนำใหสมาชิกใชผลติภัณฑและบริการ ของ ช.ส.ค.
4.1.3 เพื่อใหเขารบัการอบรมมีความรูและทักษะในการวางแผนปฏิบตัิงานตามเปาหมาย

 ขององคกร
4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

ผูท่ีทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนบุคลากรที่ ช.ส.ค.แตงตั้งข้ึน
เพ่ือใหมีบทบาทหนาท่ีเผยแพร จัดตั้ง สงเสริมและพัฒนางานตรวจเยี่ยม ตรวจการ งานสงเสริมเครดิต
ยูเนี่ยน งานประสานองคกร สงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของ ช.ส.ค. งานวิชาการและฝกอบรม สงเสริม
พัฒนาชมรม งานติดตามเรงรัดหนี้สินและพันธะผูกพันกับ ช.ส.ค.โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

4.2.1 วิธีการทำงาน การเผยแพร การสงเสรมิสหกรณ
           (1) เทคนิคการเขาหาผูนำ
            (2) ความรูเกี่ยวกับการเขารวมประชุมในสหกรณ
  (3) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีการเขียนแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
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     4.2.2 วิธีการดำเนินการตามระบบทะเบียนสมาชิก
          (1) การจัดตั้งกลุมสะสม
           (2) การสมัครเปนผูสมัครใชบริการ
           (3) การเตรียมการจดทะเบยีนสหกรณ
           (4) การลาออก
          (5) การควบสหกรณ
          (6) การเสยีคาบำรงุ
          (7) ศึกษาแบบฟอรม/เอกสารตางๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ
      4.2.3 การสมคัรและใชบรกิารตาง ๆ ของ ช.ส.ค.
      4.2.4 นำเสนอเปาหมายหลกัของ ช.ส.ค.สาขา
      4.2.5 การประสานงานองคกร(ภายใน-ภายนอก)
  (1) ฝายตางๆตามโครงสรางของ ช.ส.ค.
  (2) การประสานงาน ทำงานรวมกับชมรม
  (3) หนวยงานท่ีเกีย่วของกับงานสหกรณ

หัวขอวิชาท่ี 5 ความรูสำหรับผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน      ( 36.00 ชม.)
5.1.วัตถุประสงค

5.1.1 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายสหกรณ และการเงินการบญัชีของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน ในสถานการณปจจุบัน

5.1.2 เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการของ ช.ส.ค.อยางถูกตอง
 5.1.3 สามารถเขียนและนำเสนอโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนตัวแทนของ ช.ส.ค.ซ่ึงจะตอง

มีความรูความชำนาญ เชี่ยวชาญ ในเรื่องกฎหมาย การเงินการบัญชี การวิเคราะหโครงสรางทาง
การเงิน และผลิตภัณฑของ ช.ส.ค.รวมถึงการเขียนและการนำเสนอโครงการไดอยางถูกตองและ
ชัดเจน โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

5.2.1 ความรูเก่ียวกบักฎหมายสหกรณ            (3.00 ชม.)
     (1) พระราชบัญญัติสหกรณ

       (2) ขอบังคับสหกรณ
      (3) ระเบียบ

5.2.2 ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑและการใหบริการของ ช.ส.ค.        (3.00 ชม.)
     (1) งานสวสัดิการ สก. 1-2
     (2) งานสินเชื่อ
    (3) งานธุรกิจสหกรณ
     (4) งานระดมทุน

-รายละเอียดของแตละผลติภัณฑ
-ประโยชนที่สหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยน จะไดรับ
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     -รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติของ
 แตละผลติภัณฑ
-การสมัครและใชบริการตางๆ ของ ช.ส.ค.
-ติดตามขอมูลขาวสาร

5.2.3 บัญชีเครดิตยูเนี่ยนเบื้องตน            (9.00 ชม.)
 (1) ความเขาใจเกี่ยวกบัการบันทกึรายการขั้นตนตั้งแตใบเสร็จ ใบสำคัญ
 รับ –จาย   สมุดเงินสด  สมุดรายวันทั่วไป
 (2) ความเขาใจเกีย่วกับการบนัทึกรายการข้ันปลาย

- สมุดแยกประเภททั่วไป
- ทะเบียนเงินหุน เงินกู  เงินฝาก
- บัญชียอยลูกหนี้ เจาหนี้

(3)  การจัดทำงบทดลองและการจัดทำรายงานฐานะการเงินประจำเดือน

5.2.4 การปดบัญชีสิ้นป                   (9.00 ชม.)
(1)  การจัดเตรียมเอกสารปดบญัชี
(2)  การปรบัปรงุ
(3)  การปดบัญชีสิ้นป
(4)  การจัดทำงบการเงนิ
(5) การอานรายงานงบการเงิน

5.2.5 ความรูเก่ียวกบัการบริหารเงิน             (9.00 ชม.)
(1) โครงสรางทางการเงิน
  -โครงสรางทางการเงินที่พึงประสงค

 -แหลงที่มาและทางใชไปของเงินทุน
 -การคำนวณตนทุน

 (2) การวิเคราะหงบการเงิน ระบบ Pearls
 (3) เทคนิควิธีการรายงานผลการวิเคราะห

5.2.6 การเขียนโครงการและการนำเสนอ            (3.00 ชม.)
 (1) ความหมายและความสัมพันธของการบริหารโครงการ
 (2) ปญหาของการนำเสนอโครงการ
 (3) ปจจัยสำคัญของการนำเสนอโครงการ
 (4) กระบวนงานของโครงการ

 - การวางแผน (เขียนแผน) โครงการ
 - การดำเนินโครงการ
 - การติดตาม ดูแล ความคืบหนาของโครงการ
 - การปดแผน/โครงการ
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หัวขอวิชาท่ี 6 การฝกปฏิบัติทักษะการนำเสนอ          (6.00  ชม.)
6.1.วัตถุประสงค

สามารถสรุปองคความรูจากการอบรม นำมาเขียนและเสนอโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางนอย คนละ 1 โครงการ
6.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

การฝกทักษะการนำเสนอน้ีเปนการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาผูทำหนาท่ี
สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เพ่ือเปนการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยใชเกณฑการนำเสนอ
โครงการเปนรายบุคคล ผานคณะผูทรงคุณวุฒิใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยใชรูปแบบการ
นำเสนอ ดังนี้

6.2.1 การนำเสนอกลยุทธและผลติภัณฑใหกับสหกรณสมาชิก
    - การออกแบบผลิตภัณฑ
  - การออกแบบกลยุทธการเพิม่สมาชิกรายบุคคล
  - การระดมทุน
  - หุนและเงินฝาก

หัวขอวิชาท่ี 7 กิจกรรมงานกลุม/กิจกรรมสัมพันธ(กอนเขาสูการอบรมในแตละวัน)     (2.30 ชม.)
7.1.วัตถุประสงค

เพื่อฝกทักษะการทำงานเปนทีมและใหเกิดความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองและการ
ทำงานกลุม ผานการทำกิจกรรมประจำวัน

7.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
 โครงการอบรมผูทำหนาท่ีสงเสรมิและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนโครงการระยะยาว
โดยมีระยะเวลา 10 วัน ซ่ึงมีผู เขา รับการอบรมที่ปฏิบัติหนาที่มาระยะเวลาหน่ึงแลว และ
ผูที่เพิ่งเขามาเริม่ปฏิบัติหนาที่ จะมีความรูและความชำนาญที่แตกตางกัน การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทำงานระหวางกัน ประกอบกับเปนการฝก
ปฏิบัติจริง จากการอบรมในแตละวัน  สงผลใหเกิดการหลอหลอมความคิดและจิตวิญญาณ ในการทำ
หนาที่ของผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอยางเต็มภาคภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 - แบงผูเขารบัการอบรมออกเปนกลุม
- แบงความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมกลุมกอนเขาสูการอบรมในแตละวัน

1. การเปนพิธีกรประจำวัน
2. การทำกิจกรรมประจำวันทั้งชวงเชาและชวงเที่ยง
3. นำเสนอสรุปเนื้อหาในแตละวัน
4. เขียนโครงการนำเสนอ คนละ 1 โครงการ

รวมท้ังส้ิน  60.00 ชม.
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วิทยากร  จากผูเชี่ยวชาญภายในองคกร และภายนอกองคกร

เง่ือนไขการสำเรจ็หลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. ตองมีเวลาเขารับการฝกอบรม 100%    = 20 คะแนน

  2. ตองเขียนโครงการเพื่อสามารถนำไปพัฒนาสวนงานที่รับผิดชอบได

  คนละ 1  โครงการ     =  60  คะแนน

  3. ทดสอบความรูหลังการอบรมไมต่ำกวา รอยละ 60 = 20 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


