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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณเ์ชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Strategic Management for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอดุมการณ์ หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ คณุธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการบรหิาร กระบวนการและเทคนคิการบรหิารธรุกจิสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์

 3. มทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธใ์นระดับตา่ง  ๆอยา่งมปีระสทิธผิล 

 4. ใหส้ามารถน าความรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับหนา้ทีก่ารบรหิารธรุกจิสหกรณ์มาประยุกตไ์ดใ้นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอุดมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ คุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ แนวคดิเกีย่วกับการบรหิาร กระบวนการ และเทคนคิของการบรหิารเชงิกลยุทธ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์การก าหนดและวเิคราะหก์ลยุทธร์ะดับตา่งๆ แนวคดิ

และเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินการและการควบคุมเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหก์ารบรหิารธุรกจิสหกรณ์เชงิกลยุทธ์

และการประยกุตใ์นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

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

โครงการวจิัยหรอืวทิยานิพนธ ์รูปแบบและการน าเสนอผลการวจัิยหรอืวทิยานพินธ ์กรณีศกึษาผลการวจัิยทางดา้นต่างๆ 

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 ขอ้ปฏบิัต ิมาตรการในการจัดการสนิคา้ทัง้ดา้นการส่งออกและการน าเขา้ ผลกระทบ 

ปัญหาและแนวทางบรหิารพัฒนาตลาดสนิคา้ของสหกรณ์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และการประยุกตก์าร

บรหิารการผลติและการตลาดส 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 การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ของไทย 

การวเิคราะห์ปัญหาในเชงิปฏบิัตแิละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใชห้ลักการและวธิีการบรหิารธุรกจิ

สหกรณ์ดา้นตา่งๆ 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 การเขยีนโครงการวจิัย 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 ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์



4 

 

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย 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 าหรับการเป็นนักบรหิารสหกรณ์และมทีศันคตทิีด่ตีอ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี 

การสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการ

บรหิารสหกรณ์ รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักบรหิารสหกรณ์ 
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