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สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

91720 การสง่เสรมิการเกษตรเพือ่การพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Extension for Development  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสงัคมไทยและแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งสงัคมไทยกบัการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร  

 3. สามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกับการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะสงัคมไทย องคป์ระกอบและโครงสรา้งของสงัคม สถาบนัทางสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งสงัคม

เมอืงหลักสตูรและสงัคมชนบท การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งสงัคมไทยกบัการสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวนทัศน์ในการสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร การวเิคราะหช์มุชนแบบองคร์วมเพือ่การพัฒนา การจัดการความรูเ้พือ่การพัฒนา การพัฒนากลุม่

และเครอืข่าย จติวทิยาและมนุษยสัมพันธท์ีเ่หมาะสมส าหรับเกษตรกร การสือ่สารเพื่อการพัฒนาการสง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตร การวเิคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรใหเ้หมาะสมกับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

 

91722 การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรนานาชาต ิ (6 หนว่ยกติ) 

 International Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ระบบการผลิตการเกษตร  

ความตอ้งการและการคา้สนิคา้เกษตรของประเทศในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบและกลยทุธก์ารสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศทีพั่ฒนา

แลว้และประเทศก าลงัพัฒนา 

 3. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรขององคก์ารต่างประเทศ 

องคก์ารพัฒนาภาคเอกชนระดบันานาชาต ิและสนธสิญัญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 4. มีความสามารถในการน าความรูเ้กีย่วกับนโยบาย ระบบ และกลยุทธ์การส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร

ระดบันานาชาตมิาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติสนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออกของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขององค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ  

และองคก์ารพัฒนาภาคเอกชนระดบันานาชาต ิตลอดจนสนธสิญัญาความร่วมมอืระหวา่งประเทศทางดา้นการเกษตร ความ

ตอ้งการ สภาพการผลติ การแปรรูป และการคา้สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญของประเทศในภูมภิาคตา่งๆ ววิัฒนาการของ

ระบบการเกษตร เกษตรกร นโยบาย ระบบ กลยุทธ ์และแนวโนม้การส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรของประเทศ

พัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนา การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหส์ารสนเทศทีส่ าคัญและแนวคดิการส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตรมาปรับใชใ้นประเทศไทย 
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91723 การวจิยัและสถติเิพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Statistics for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการ วธิกีารและกระบวนการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. สามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สามารถน างานวจัิยมาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการวจิัย ระเบยีบ วธิกีาร และกระบวนการวจิัย การวจิัยประเภทตา่งๆ สถติใิน

การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิัย การเขยีนโครงการวจัิยและรายงานผลการวจัิยเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การน างานวจัิยมาปรับใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 

91724 การจดัการทรพัยากรเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Resource Management for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์ทรัพยากรเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สามารถจัดการทรัพยากรภายใตเ้ศรษฐกจิโลกาภวิัตน์และสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

หรอืการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรไดอ้ยา่งย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ ประเภท องคป์ระกอบ และสถานการณ์ของทรัพยากรเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

การวเิคราะห์ วธิกีารไดม้า การอนุรักษ์ การพัฒนา และการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

ในการจัดการทรัพยากรทั ้งทรัพยากรภายในฟาร์มและภายนอกฟาร์ม โดยค านึงถึงผลกระทบในระดับฟาร์ม  

ระดบัทอ้งถิน่ และระดบัโลก เพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรอยา่งย่ังยนื 

 

91725 การสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Communication in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. สามารถวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งการสือ่สารกับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สามารถวเิคราะหบ์ทบาทหนา้ทีแ่ละความส าคญัของการสือ่สารประเภทตา่งๆ ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิและ 

พัฒนาการเกษตร 

 4. สามารถน าการสือ่สารมาปรับใชเ้พือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร ความสมัพันธร์ะหวา่งการสือ่สาร 

กับการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร บทบาท หนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่สารประเภทต่างๆ ทีม่ตี่อการสง่เสรมิ

และพัฒนาการเกษตร การวางแผน การจัดระบบการบริหาร การสรา้งเครือข่ายการสือ่สาร เทคโนโลยีการสือ่สาร  

การผลติและปรับใชก้ารสือ่สารเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวจัิยเพือ่พัฒนาการสือ่สาร การวเิคราะห์

ปัญหาและก าหนดแนวทางการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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91726 องคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Organization for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการและทฤษฎอีงคก์ารเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วเิคราะห ์

 2. สามารถวเิคราะหอ์งคก์รและผูน้ าองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สามารถก าหนดแนวทางการจัดตัง้และพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละกลยุทธใ์นการด าเนนิงานขององคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร

ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคก์รพัฒนาเอกชน การจัดตัง้ วเิคราะห ์บรหิารงาน และกระบวนการกลุ่ม

การมีส่วนร่วมของกลุ่มและองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การสรา้งและพัฒนาเครือข่ายองค์กร 

การสรา้งและพัฒนาผูน้ าองคก์ร บทบาทชายหญงิในองคก์ร สตรีและเยาวชนกับการพัฒนา การวเิคราะห์ปัญหา 

และก าหนดแนวทางการพัฒนาองคก์รเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 

91727 การบรหิารและการสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Administration and Communication for Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารการส่งเสรมิและการพัฒนาการเกษตร สามารถวเิคราะห ์

การเปลีย่นแปลง และพัฒนาระบบการบรหิารงานทางการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และคดิวเิคราะห์เกีย่วกับแนวคดิ หลักการบรหิารองคก์ร การสรา้งและพัฒนาผูน้ า 

และอาสาสมัครเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และคดิวเิคราะหเ์กีย่วกับการสือ่สาร บทบาทหนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่ 

เพือ่น ามาปรับใชใ้นงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและ เทคนคิการบรหิารทัว่ไป และการบรหิารการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร กระบวน

ทัศน์การคดิ วเิคราะห ์เพื่อรองรับเปลีย่นแปลงของสังคม การสรา้งและบรหิารองคก์รเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนา 

การเกษตร การสรา้งและพัฒนาผูน้ าและอาสาสมัครเพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ 

บทบาท หนา้ที ่และความส าคัญของการสือ่สาร เพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การวเิคราะห ์หลักการและ

ทฤษฎกีารสือ่สาร จัดระบบและวางแผนการสือ่สาร การสรา้งเครอืข่ายการสือ่สาร การใชส้ือ่เพื่อการสือ่สารในการ

สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 

91794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Agricultural Extension and Development) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 2. สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระโดยการน าแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทีไ่ดศ้กึษา

จากชดุวชิาตา่งๆ มาปรับใช ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

โดยการวจัิย หรือการสังเคราะห์เชงิวพิากษ์ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรือการเขยีนเอกสารทางวชิาการ  

และการบรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้วจัิยไปใชป้ระโยชน ์

 

91795 วทิยานพินธ ์(สง่เสรมิและพฒันาการเกษตร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Agricultural Extension and Development) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

91796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Agricultural Extension and Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการศกึษา โดยระบบการศกึษาทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 5. พัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิเชงิระบบและทกัษะการแกปั้ญหาในการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตค์วามรูท้างการสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรในการประกอบวชิาชพี การพัฒนาคุณคา่แห่งตน

ใหม้บีุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ใีนการเป็นนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร การเสรมิสรา้งและพัฒนา

ภาวะผูน้ าทางวชิาการ การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นทมี การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์

ความคดิเชงิระบบ ทกัษะการแกปั้ญหา การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีส าหรับนักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร 
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92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณเ์ชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Strategic Management for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอุดมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ 

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิการบรหิาร กระบวนการและเทคนิคการบรหิารธุรกจิสหกรณ์

เชงิกลยทุธ ์

 3. มทีักษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้ัวแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธใ์นระดับต่างๆ อย่างมี

ประสทิธผิล 

 4. ใหส้ามารถน าความรูใ้นส่วนที่เกี่ยวกับหนา้ที่การบริหารธุรกิจสหกรณ์มาประยุกต์ไดใ้นการ

บรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วธิีการสหกรณ์ หนา้ที่และโครงสรา้งของสหกรณ์ คุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ แนวคดิเกีย่วกับการบรหิาร กระบวนการ และเทคนคิของการบรหิาร

เชงิกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์การก าหนดและวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัตา่งๆ 

แนวคดิและเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินการและการควบคุมเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหก์ารบรหิารธุรกจิสหกรณ์

เชงิกลยทุธแ์ละการประยกุตใ์นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 

92712 การบญัชแีละการเงนิเพือ่การบรหิารสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance for Co-operatives Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบัญชแีละการเงนิเพือ่การบรหิารของสหกรณ์ 

 2. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของสหกรณ์ 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารการเงนิ สนิทรัพย ์หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์ 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนทางการเงนิและการควบคมุทางการเงนิของสหกรณ์ 

 5. สามารถประยกุตก์ารบญัชแีละการเงนิเพือ่การบรหิารสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการบัญชแีละการบรหิารการเงนิของสหกรณ์ การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และฐานะ

ทางการเงนิ การบรหิารสนิทรัพย ์หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์ การวางแผนและการควบคมุทางการบญัชแีละการเงนิ

ของสหกรณ์การประยกุตก์ารบัญชแีละการเงนิเพือ่การบรหิารสหกรณ์ 
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92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีารและกระบวนการวจิัยทางสหกรณ์ 

 2. สามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสหกรณ์ 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวจิัยทางสหกรณ์ 

 4. สามารถน าความรูท้างสถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตเ์พือ่การวจิัยทางสหกรณ์  

 5. สามารถน าความรูท้างสถติแิละการวจิัยทางสหกรณ์มาประยุกตใ์นการบรหิารสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการสถติ ิระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจิัยทางสหกรณ์ การวจิัยประเภทต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ใน 

การพัฒนาสหกรณ์ สถิต ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิัยทางสหกรณ์ การเขียน

โครงการวจัิยหรอืวทิยานพินธ ์รูปแบบและการน าเสนอผลการวจัิยหรอืวทิยานิพนธ ์กรณีศกึษาผลการวจัิยทางดา้น

ตา่งๆ ทีจ่ะน ามาประยกุตใ์นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 

92714 การบรหิารการผลติและการตลาดสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Marketing Management for Co-operatives  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการผลติและการตลาดของสหกรณ์ ความส าคัญของการตลาดในระบบ

เศรษฐกจิ การวางแผนและจัดองคก์ารการตลาด กลยทุธก์ารตลาด 

 2. มคีวามสามารถในวเิคราะหก์ารผลติ การตลาดและการวางแผนการผลติและการตลาดของสหกรณ์ 

 3. มคีวามรูด้า้นนโยบายการคา้ กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกับการผลติ และการตลาดทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ 

 4. สามารถประยกุตก์ารบรหิารการผลติและการตลาดส าหรับการบรหิารสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทั่วไปของการผลติ และการตลาดของสหกรณ์ ความส าคัญของการผลติและการตลาดสหกรณ์

ในระบบธุรกจิ การวางแผนและการจัดองคก์ารการผลติและการตลาดของสหกรณ์ กลยุทธก์ารตลาดและการผลติ

การน าแนวคดิการผลติและการตลาดมาใชก้ับการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ โครงสรา้งการด าเนนิงานและวถิกีารตลาดที่

ส าคัญของสหกรณ์ สถาบันและองคก์รทางการตลาด การจัดการตลาดสนิคา้ทัง้ในและต่างประเทศของสหกรณ์ 

นโยบายทางการคา้ กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบัติ มาตรการในการจัดการสนิคา้ทั ้งดา้นการส่งออกและการน าเขา้ 

ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางบริหารพัฒนาตลาดสินคา้ของสหกรณ์ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ  

และการประยกุตก์ารบรหิารการผลติและการตลาดส าหรับการบรหิารสหกรณ์ 

 

92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resources  Management in Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

 2. มคีวามสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

 3. สามารถประยกุตห์ลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่การพัฒนาบคุคลในสหกรณ์ได  ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ ขอบเขต และหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในสหกรณ์ โดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผนบคุลากร การจัดคนเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน 

การจูงใจ การบรหิารคา่ตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และสวัสดกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพและความปลอดภัย 

กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับ

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม สังคม และการเมอืงการปกครอง การประยุกตห์ลักการ แนวคดิการจัดการทรัพยากร

มนุษยเ์พือ่การพัฒนาบคุคลในสหกรณ์ 

 

92718 สมัมนาการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Co-operatives Business Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพปัญหาของการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 2. มคีวามสามารถบรหิารการสมัมนาบรหิารธรุกจิสหกรณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์มาใชใ้นการพัฒนาสหกรณ์ดา้นตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษา คน้ควา้ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพปัญหาการด าเนนิงาน การบรหิารธรุกจิสหกรณ์

ของไทย การวเิคราะห์ปัญหาในเชงิปฏิบัตแิละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใชห้ลักการและวธิีการ

บรหิารธรุกจิสหกรณ์ดา้นตา่งๆ มาประยกุตก์บัการบรหิารสหกรณ์ 

 

92794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สหกรณ)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent  Study (Co-operatives) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาประยุกตใ์ช ้

 2. ศกึษาวเิคราะหแ์ละวจัิยปัญหาสหกรณ์ ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาตอ่การสหกรณ์และหรอืหัวขอ้ที่

นักศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกับงานทีป่ฏบิัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหา การวเิคราะห์หรือวจิัยปัญหา การเขียนโครงการวจิัย การเสนอโครงการวจิัย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มลู ตลอดจนการน าเสนอรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืวจิัยทางสหกรณ์ 

 

92795 วทิยานพินธ ์(สหกรณ)์ (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Co-operatives) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้
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 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

 

92796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience for Co-operatives Business Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

  2. พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสหกรณ์ 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในฐานะผูบ้รหิารสหกรณ์ 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักบรหิารสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยกุตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารจัดการสหกรณ์เพือ่การประกอบ

ในวชิาชพี การวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารสหกรณ์ การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิทีเ่หมาะสม

ส าหรับการเป็นนักบรหิารสหกรณ์และมทีัศนคตทิีด่ตี่อการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูน้ า

ในวิชาชีพ การสรา้งมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ 

การแกปั้ญหาทางการบรหิารสหกรณ์ รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับ

นักบรหิารสหกรณ์ 

 

Last updated: 10-Jan-2018 

 


