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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจัิย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

 

 

 

 



3 

 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ แนวโนม้ ลกัษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

  สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย 

รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซีง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก 

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของ

สงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สาร

ในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสมัพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคต่างๆ 

ในโลก 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร 

การจดัท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 
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30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดหาเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับหลักฐานกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงิน ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทุน หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ กฎหมาย

เกีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติและด าเนินงาน การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลังผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ 

การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การวางแผนและ 

การควบคุมการผลิตและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน 

ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาดเป้าหมาย 

การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการตัดสนิใจ

ดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 
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 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน เทคนิคและ

เครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีางสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  

การทดสอบไคสแควร์ และสถตินิอนพาราเมตรกิ เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใต ้

สภาวการณ์ตา่งๆ โปรแกรมเชงิเสน้ ตวัแบบการขนสง่และตัวแบบการมอบหมายงาน ตวัแบบสนิคา้คงเหลอื ตวัแบบ

ถดถอยและตวัแบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 

92116 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamentals of Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความหมาย อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของการสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้ง การด าเนินงาน การบรหิารงานของสหกรณ์แต่ละประเภท และ

จรรยาบรรณวชิาชพีสหกรณ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาสหกรณ์และ

ขบวนการสหกรณ์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ และวธิีการของสหกรณ์ ประวัตคิวามเป็นมาของสหกรณ์ 

โครงสรา้ง วัตถุประสงค ์ประเภทของสหกรณ์ การจัดตัง้ การด าเนนิงาน การบรหิารงานและจรรยาบรรณวชิาชพีสหกรณ์ 

บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาสหกรณ์

และขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การสหกรณ์ 

92117 สหกรณก์บัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives for Social and Economic Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ปรัญชา และหลกัการพัฒนาสงัคมเมอืงและชนบท นโยบาย ทศิทาง 

และยทุธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การพัฒนาสหกรณ์กับ

การพัฒนาสงัคม เมอืง ชมุชน และชนบท 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในยุทธวธิใีนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดว้ยการสหกรณ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา และหลกัการพัฒนาสงัคม ชมุชนเมอืง และชนบท นโยบาย ทศิทาง และยทุธวธิใีนการ

พัฒนาสงัคมชมุชนเมอืงและชนบท สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของสงัคม ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา แนวโนม้การ

พัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาสังคม เมือง ชุมชน และชนบท และยุทธวธิีในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศดว้ยการสหกรณ์ 

92220 กฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงของสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Law and Political Process for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานตามหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการทางการเมอืง เพือ่การด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ฎหมายและกระบวนการทางการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกับสหกรณ์ เพือ่การบรหิาร

จัดการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิและ

สหกรณ์ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์ยมื เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายเกีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิและสหกรณ์ 

กฎหมายตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุธรุกจิและสหกรณ์ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายสิง่แวดลอ้ม สถาบันและกระบวนการทาง  การเมอืงของไทย ทัง้ใน

ส่วนทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชนและกลุ่มอทิธพิลต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการซึง่มบีทบาททาง

การเมอืง 
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92223 การจดัการการเงนิและการภาษอีากรส าหรบัสหกรณ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management and Taxation for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานทางดา้นการเงนิ ระบบการเงนิ การเงนิธุรกจิ การเงนิสหกรณ์ และการภาษี  

เพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิ และการภาษีอากรเพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการการเงนิ และการภาษีอากรเพื่อการ

จัดการสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานทางการเงนิ งบการเงนิ การบันทกึรายการการเงนิ การเงนิส าหรับสหกรณ์ การควบรวม

กจิการ การเพิ่มทุน การเลกิกจิการ การจัดท างบประมาณ การวางแผนและการควบคุมทางการเงนิ การจัดการ

การเงนิทัง้ในโครงสรา้งดา้นสนิทรัพย ์หนีส้นิและทนุของสหกรณ์การภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของสหกรณ์ 

ทัง้ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม 

92311 การจดัการสหกรณเ์ชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic for Co-operatives Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการจัดการสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัการจัดการสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิการจัดการเชงิกลยุทธไ์ปใชใ้นการจัดการสหกรณ์ บนพื้นฐานอุดมการณ์ 

หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ และคณุธรรมจรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการสหกรณ์ แนวคดิการจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ ์

การวางแผนกลยุทธ ์การปฏบิัต ิการควบคมุและประเมนิเชงิกลยุทธ ์บนพืน้ฐานอดุมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ 

คณุธรรมจรยิธรรม และการประยกุตก์ารจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธใ์นระดับตา่งๆ 

92320 การจดัการและการด าเนนิงานสหกรณ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives Operational and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์บนพืน้ฐานของอดุมการณ์ 

หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามใจเกีย่วกบัการสง่เสรมิ การก ากบั การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและ ก า ร

ด าเนนิงานสหกรณ์ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานการจัดการธรุกจิและสหกรณ์ หลกัและกระบวนการการจัดการสหกรณ์ ตัง้แตก่ารวางแผน การจัด

องคก์าร การน า การควบคมุ การจัดการการตลาด การผลติและการปฏบิัตกิาร การจัดการบัญชแีละการเงนิ และการ

จัดการทรัพยากรมนุษยข์องสหกรณ์ การสง่เสรมิ การก ากบั การตรวจสอบ การพัฒนาการจัดการและการด าเนนิงานสหกรณ์ 
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92411 สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์ (6 หน่วยกติ)

 Information System and Research Methodology for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศของสหกรณ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าระบบสารสนเทศและวธิกีารวจัิยมาใชใ้นการจัดการสหกรณ์ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูร้ะบบสารสนเทศและวธิกีารวจัิยมาใชก้ับสหกรณ์ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลของสหกรณ์ ความรู ้

เบือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอร์และการสือ่สารขอ้มูล ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับฐานขอ้มูล การใชส้ารสนเทศเพื่อการ

จัดการสหกรณ์ และแนวคดิพืน้ฐานของวธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ หลกัและวธิวีจิัยทางสหกรณ์ วธิกีารเก็บขอ้มูล สถติิ

ทีเ่กีย่วขอ้งและการน าเสนอขอ้มลู การน าวธิกีารวจัิยน ามาใชใ้นการจัดการสหกรณ์ 

92425 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิสหกรณ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Co-operatives Business Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากระบบการสอนทางไกลดา้นบรกิารธรุกจิสหกรณ์ 

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 4. เพือ่พัฒนาทกัษะในการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารเทศอยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 6. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการบรหิารธรุกจิสหกรณ์  

 7. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและวธิกีารสหกรณ์และการบรหิารธุรกจิสหกรณ์สูภ่าคปฏบิัต ิโดยเนน้การบรหิาร

และการวางแผนงานเป็นหมู่คณะ การสรา้งและพัฒนาผูน้ า การน าหลักธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารการจัดการ

การบัญชแีละการเงนิของสหกรณ์ การใชส้ือ่ทางไกล กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง การศกึษาและวจัิย

เบือ้งตน้ การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองเพื่อการแกปั้ญหาทางการบรหิารสหกรณ์ กจิกรรมกลุม่สัมพันธ์

เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ และจรรยาวชิาชพีสหกรณ์ 
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