
	

หลักสูตร
ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน เปนหลักสูตรใชอบรมเจาหนาท่ีชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ผูซึง่ปฏิบัติงานทำหนาท่ีตำแหนงสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน ซึง่มีภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร จัดตั้ง สงเสริมและพัฒนา งานตรวจเยี่ยม ตรวจการ งานสงเสริม
เครดิตยูเนี่ยน งานประสานองคกร สงเสรมิผลิตภัณฑตาง ๆ  ประกอบกับเปนผูตรวจสอบและรบัรองบญัชีใหกับ
กลุมเครดิตยูเน่ียน
 หลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน มีโครงสรางหลักสูตร 13 ช่ัวโมง เปน
หลักสูตรตอเน่ือง โดยการเช่ือมโยงจากหลักสูตรผูทำหนาท่ีสงเสรมิและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน ซ่ึงมีโครงสราง
หลักสูตรจำนวน 60 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาในหัวขอวิชาที่ 5. ความรูสำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน มีเนื้อหาวิชาที่เนนภาคปฏิบัติดานการบัญชีเครดิตยูเนี่ยนเบื้องตน 9 ชั่วโมง การปดบัญชีสิ้นป 9
ชัว่โมง  ความรูเกี่ยวกับการบริหารเงิน  9 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง เชื่อมโยงกับหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรอง
บัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน มีโครงสรางหลักสูตร 13 ช่ัวโมง ฉะน้ันผูที่เขาอบรมจะตองคุณสมบัติที่พึงประสงค
และเหมาะสำหรับหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน ดังน้ี
 1. ตองผานการอบรมหลกัสูตรบัญชีเบือ้งตน หรอื
 2. มีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับ ปวช.สาขาบัญชีข้ึนไป หรือเทียบเทา หรอื
 3. ผานการอบรมหลกัสูตร “ผูทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน” หรือ
 4. ผูจดัอบรมสามารถเขียนโครงการอบรมโดยการปรบัเพิม่เน้ือหา ตามหัวขอวิชาท่ี 5 . ค ว า ม รู
สำหรับผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งปรากฏเนื้อตามหลักสูตรผูทำหนาที่สงเสริมและ
พัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน จะมีเน้ือหาภาคปฏิบัติดานการบัญชีเครดิตยูเน่ียนเบ้ืองตน จำนวน 9 ช่ัวโมง การปด
บัญชีสิ้นปจำนวน   9 ชั่วโมง  ความรูเกี่ยวกับการบริหารเงิน จำนวน  9 ชั่วโมง แทนหัวขอวิชา วิชาที ่3   ทบทวน
การบัญชีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจำนวน 8 ชั่วโมง  ในหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน
ก็จะทำใหการจัดการอบรมในหลักสูตรนี้ครบถวน รวม 29 ชั่วโมง
         ฝายวิชาการ รวมกบั ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน จัดทำหลักสูตรน้ีข้ึนมา
โดยมีวัตถุประสงค เมื่อนำหลักสูตรไปใชจะทำใหผูไดรับการฝกอบรมมีความรู เปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี
ใหกับกลุมเครดิตยูเน่ียนไดอยางถูกตอง

หลัก สูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน ไดผานการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นางสาวอรณีุ วงศราเชน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ ดานวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ

การเงินสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. และผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 43 จึงประกาศ
ถือใชเปนหลักสูตรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ

วันที.่..
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หัวขอวิชาท่ี ๑ หลักการสหกรณ และบทบาทหนาท่ีของผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน 7

หัวขอวิชาที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการดำเนินงานของสหกรณ 8

หัวขอวิชาท่ี ๓ การบัญชีของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 9

หัวขอวิชาท่ี ๔ เทคนิคการเขียนและการอานงบการเงินกลุมเครดิตยูเน่ียน 10

หัวขอวิชาที่ 5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบัญชี

                  และการประเมนิผลการอบรม

เงื่อนไขสำเร็จหลักสูตร
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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 รับผิดชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพัฒนา ‘คน’
ใหรูจกัชวยเหลือซึง่กันและกันใหบรรลุความสมดุลท้ัง 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสนัติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

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

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

โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาที ่1. วิชาหลักการสหกรณ และบทบาทหนาที่ของผูรบัรองบัญชีกลุมเครดิตยเูนี่ยน      0.30 ชม.
หัวขอวิชาที ่2. วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกบัการดำเนินงานของสหกรณ         1.30 ชม.
หัวขอวิชาที่ 3. วิชาการบัญชีของสหกรณเครดิตยเูนี่ยน           4.30 ชม.
หัวขอวิชาท่ี 4. วิชาเทคนิคการเขียนและการอานงบการเงินกลุมเครดิตยูเน่ียน        5.30 ชม.
หัวขอวิชาที ่5. ทดสอบความรูกอนการอบรมและนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบัญช ี    1.30 ชม.

         และการประเมินผลการอบรม
            รวม        13.30  ชม.
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หลักสูตร “ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน”

หลักการและเหตผุล
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) เปนสถาบันกลางและผูนำทางขบวนการ

สหกรณเครดิตยูเน่ียนของประเทศไทย มีพันธกิจ ดานพัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก การขับเคล่ือนธรรมาภิบาล
ในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน และการสรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก โดยมีบุคลากรผูทำหนาที่สงเสริม
และพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน ในการขับเคล่ือนงานของ ช.ส.ค. โดยใชประเด็นกลยุทธดานการพัฒนาบคุลากร
ใหเกิดความเช่ียวชาญ  สามารถจูงใจใหประชาชนเขารวมขบวนการเครดิตยูเน่ียนเพ่ือชวยลดความเหลื่อมล้ำ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ ตลอดจนสงเสริมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณประจำป

กระบวนงานการพัฒนาสมาชิกประเภทผูสมัครใชบริการของ ช.ส.ค. มุงสูการเปนนิติบุคคล จดทะเบียนเปน
สหกรณเครดิตยูเน่ียน ภายใตระเบียบของ ช.ส.ค. วาดวยผูสมัครใชบรกิาร (กลุมเครดิตยูเน่ียนเตรียมการจดทะเบยีน
เปนสหกรณ) มีการสงเสริมและพัฒนาตามกระบวนงาน เริ่มจากการเผยแพรจัดตั้ง การสมัครใชบริการ  การจด
ทะเบียนเปนสหกรณ  กระบวนงานดังกลาว  ผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมและพัฒนา เตรียมความพรอมของ
สมาชิกผูสมัครใชบริการ คือ เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณของ ช.ส.ค. และรวมไปถึงเปนผูตรวจสอบบัญชี
และแสดงความคิดเห็นตองบการเงินกลุมเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินการเปนผูรับรองงบการเงิน
พรอมท้ังนำไปแถลงตอท่ีประชุมใหญเพ่ือใหสมาชิกไดทราบ และอนุมัติผลการดำเนินงาน

ช.ส.ค. จึงไดกำหนดแผนงานการจัดทำหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียนข้ึน  เพ่ือใช
พัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค. สูการเปนมืออาชีพและนำความรู ประสบการณไปพัฒนากลุมเครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ
เครดิตยูเน่ียน สูความเขมแข็ง โดยการปฏิบติังานแบบบูรณาการรวมกนั มีฝายบริหารงานบคุคลกำหนดเกณฑการ
พัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค. ฝายวิชาการจัดทำหลักสูตร  และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน เปนผูบริหารโครงการ
จัดการอบรม เปาหมายปลายทางการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนของสหกรณสมาชิก ช.ส.ค.

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจ และทักษะดานบัญชี
2. เพ่ือเปนผูตรวจสอบบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน และแสดงความเห็นตองบการเงินกลุมเครดิตยูเน่ียน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
1. เจาหนาที่ ช.ส.ค. ที่ผานการอบรมหลักสูตรบัญชีเบื้องตน หรือ
2. เจาหนาท่ีท่ีมวุีฒิการศึกษาต้ังแตระดับ ปวช.สาขาบัญชีข้ึนไป หรือเทียบเทา หรือ
3. เจาหนาที่ ช.ส.ค. ที่ผานการอบรมหลักสูตร “ผูทำหนาทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน”
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โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาที ่1. วิชาหลักการสหกรณ และบทบาทหนาที่ของผูรบัรองบัญชีกลุมเครดิตยเูนี่ยน      0.30 ชม.
หัวขอวิชาที ่2. วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกบัการดำเนินงานของสหกรณ         1.30 ชม.
หัวขอวิชาที่ 3. วิชาการบัญชีของสหกรณเครดิตยเูนี่ยน           4.30 ชม.
หัวขอวิชาท่ี 4. วิชาเทคนิคการเขียนและการอานงบการเงินกลุมเครดิตยูเน่ียน        5.30 ชม.
หัวขอวิชาที ่5. ทดสอบความรูกอนการอบรมและนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบัญช ี    1.30 ชม.

         และการประเมินผลการอบรม
รวม        13.30 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 หลักการสหกรณ และบทบาทหนาที่ของผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนีย่น        (0.30 ชม.)
  1.1 วัตถุประสงค
   เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ ตลอดจนบทบาทหนาที่
ของผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน

 1.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
    สหกรณเปนองคกรอิสระของคณะบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการ
และความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการดำเนินงานทีเ่ปนเจาของรวมกันและควบคุมตาม
หลักแนวทางประชาธิปไตย ผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนบุคคลที่มีความสำคัญย่ิง
ตอการดำเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในสถานภาพของการทำหนาที่เผยแพร สงเสริมและจัดตั้งสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน ตองมีพ้ืนฐานแนวคิดในการจัดการสหกรณท่ีชัดเจนและถูกตอง ในสวนโครงสรางระบบสหกรณ
ภายใตคานิยม อุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ ในระบบสหกรณเครดิตยูเน่ียน ไดยึดหลักจิตตารมณ
4 ประการ อันไดแก สนใจ หวงใย แบงปน รับใช และคุณธรรม 5 ประการ ไดแก ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
เห็นใจกัน ไววางใจกัน เปนส่ิงท่ียึดถือในการปฏิบัติตนเพ่ือทำหนาท่ีไดอยางสงางาม

   ผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน ตองมีความรู ความเขาใจ ในหลักจรรยาบรรณของผูรับรองบัญชี
กลุมเครดิตยูเน่ียน และหนาท่ีความรับผิดชอบ พรอมนำไปตรวจสอบและรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเน่ียน ไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมโดยมีเน้ือหาวิชา ดังน้ี
    1.2.1  อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
   1.2.2  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน

1.2.3  กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาท่ี 2   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของสหกรณ (1.30 ชม.)
  2.1 วัตถุประสงค

     เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจกฎหมายสหกรณ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับ
การดำเนินงานของสหกรณ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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  2.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
         สหกรณเครดิตยูเน่ียน  เปนนิติบคุคลท่ีภายใต

“ พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที ่12 เมษายน  พ.ศ. 2542 เปนปที่ 54 ในรัชกาลที่ 9 ”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัย
อำนาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของรฐัสภา ดังตอไปน้ี
ซึ่งมีอยูทั้งหมด 10 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล
  ในการสงเสริมงานสหกรณ การบริหารงานสหกรณ จำเปนตองมีความรูดานพระราชบัญญัติสหกรณ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ  ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ฉะน้ัน
แลวเจาหนาท่ี ช.ส.ค. ท่ีมีหนาท่ีสงเสริมพัฒนากลุมเครดิตยูเน่ียน ใหเปนนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนเปนสหกรณ
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณมีบทบาทในการดังกลาวแลวนั้น และยังทำ
หนาที่สงเสริมเรื่องการบัญชี พรอมรับรองบัญชีกลุมเครดิตยูเนี่ยน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู สามารถ
ปดบัญชีสหกรณเครดิตยูเน่ียน พรอมรับรองบัญชีใหกับกลุมเครดิตยูเน่ียนได โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

2.2.1  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553
  และพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562
 2.2.2 กฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวของกบัการดำเนินงานของสหกรณ  เชน กฎหมายวาดวย
  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายวาดวยการปองกันและ
  ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยาย
  อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  เปนตน

2.2.3 กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาท่ี 3   ทบทวนการบัญชีของสหกรณเครดิตยูเน่ียน (5.30 ชม.)
  3.1 วัตถุประสงค
    เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับ วิธีการ ความสำคัญ และขั้นตอนทั้งหมดของ
การบัญชีสหกรณเครดิตยูเน่ียน

  3.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
        การสงเสริมงานสหกรณ การบริหารงานสหกรณ มีกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เปนหนวยงานที่กำกับดูแล ใหการบริหารงานของสหกรณให เกิดประโยชนตอมวลสมาชิกอยางแทจริง
และสนับสนุนใหสหกรณมีความมัน่คงย่ังยืน  ท้ัง 2 หนวยงานจะกำกับดูแลใหคำแนะนำและหรือแนวปฏิบัติ ตาม
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พระราชบญัญัติสหกรณ  พระราชกฤษฎกีา ระเบียบ ประกาศกฎกระทรวง คำสั่งนายทะเบยีนสหกรณ  การรบัรอง
ขอบังคับ  การใหความเห็นในระเบียบและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ฉะนั้นเจาหนาที่สงเสริมและพัฒนา
สหกรณมีบทบาทในการดังกลาวแลวนั้น และยังทำหนาที่สงเสริมเรื่องการบัญชี พรอมรับรองบัญชีกลุมเครดิต
ยูเนีย่น จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองมคีวามรู สามารถปดบัญชีสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พรอมรบัรองบัญชีใหกับกลุม
เครดิตยูเน่ียนได โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

   3.2.1 ระเบยีบและคำแนะนำเกีย่วกบัการเงนิการบัญชีของสหกรณ                 (1.30 ชม.)
(1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการบัญชขีองสหกรณ
 และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563
(2) คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญช/ี

       เงนิสดเกินบญัชี พ.ศ. 2546
(8) คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547
   - การจดัช้ันลูกหน้ี
   - การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.2.2 การจัดทำงบทดลอง                               (1.00 ชม.)
  (1)  ข้ันตอนการบันทกึบัญชี
  (2)  ความหมาย ประโยชน และรปูแบบของงบทดลอง
  (3)  ขอสังเกตในการจัดทำงบทดลอง
  (4)  การคนหาขอผิดพลาดเม่ืองบทดลองไมลงตัว
   - กรณีตัวอยาง ในรายท่ียากๆเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

 3.2.3 การจัดทำรายการปรับปรงุบัญช ี       ( 1.30 ชม.)
  (1)  รายไดรับลวงหนา
  (2)  คาใชจายลวงหนา
  (3)  รายไดคางรับ
  (4)  คาใชจายคางจาย
  (5)  คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ
  (6)  คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
  (7)  ลูกหนี้คลาดเคลื่อน
  (8)  วัสดุคงเหลือ/เครื่องเขียนแบบพิมพ
  (9) สินคาคงเหลือสิ้นป
  (10) สินคาเส่ือมสภาพ
  (11) สินคาขาดบัญชี
  (12) หนีสู้ญ
  (13) หนีสู้ญรับคืน
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3.2.4 การปดบัญชีประจำป/ฝกปฏบิัต ิ                 ( 1.30 ชม.)
  (1)  การปดบัญชีประจำวัน
  (2)  การปดบัญชีประจำเดอืน
  (3)  การปดบัญชีประจำป

หัวขอวิชาท่ี 4 การจัดทำและอานงบการเงิน (4.30 ชม.)
  4.1. วัตถุประสงค
    เพื่อใหผู เขารับการอบรม ไดมีความรูความเขาใจ ในการอานและการจัดทำงบการเงินกลุม
เครดิตยูเน่ียน
  4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

งบการเงิน ทำใหทราบถึงสภาพของ กิจการ ซึ่งเปนขอมลู ณ ปจจุบันและอดตีที่ผานมา ความสำคัญ
การแบงประเภทและรูปแบบของงบการเงิน การอานงบการเงิน ตลอดจนตั้งขอสังเกตจากงบการเงิน และแสดงกรณี
ตัวอยางท่ีสำคัญ โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี
   4.2.1. ประเภทของงบการเงิน

  4.2.2. รูปแบบและการแสดงรายการฐานะทางการเงิน
  4.2.3. รูปแบบและการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน
  4.2.4. รูปแบบและการแสดงรายการในงบตนทุนขาย/บริการ
  4.2.5. รูปแบบและการแสดงรายการในงบตนทุนการผลิต
  4.2.6. การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  4.2.7. การอานงบการเงิน
  4.2.8. ขอสังเกตจากงบการเงิน

 4.2.9. กรณีตัวอยาง

หัวขอวิชาท่ี 5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบัญชี (1.30 ชม.)
  และการประเมินผลการอบรม

5.1. วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการอบรมเปนรายวิชา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถึงรับทราบ
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

 5.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม         (0.30 ชม.)
 5.1.2. การนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบญัช ี        (0.30 ชม.)
 5.1.3. การประเมินผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

รวมท้ังส้ิน     13.300  ชม.



หลกัสูตร ปี 2563 หนา้ ๑๑

วิทยากร  วิทยากรจาก ช.ส.ค. /กรมตรวจบัญชสีหกรณ

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. ตองมเีวลาเขารับการฝกอบรม 100%    = 20 คะแนน

  2. ทดสอบความรูหลงัการอบรมไมต่ำกวา รอยละ 60 = 20 คะแนน

  3. การนำเสนอแผนกลุมเปาหมายการรับรองบญัชี = 60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จำกัด


