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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

92711 สหกรณแ์ละการจดัการสหกรณเ์ชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Co-operatives and Strategic Management for Co-operatives 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสหกรณ์ อดุมการณ์ หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ 

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิการจัดการ กระบวนการและเทคนิคการจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธม์ี

ทักษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้ัวแบบในการวเิคราะห์และก าหนดกลยุทธใ์นระดับต่างๆ อย่างมี

ประสทิธผิล 

3. สามารถน าความรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับหนา้ทีก่ารจัดการธรุกจิสหกรณ์มาประยุกตไ์ดใ้นการจัดการสหกรณ์ 

4. สามารถสง่เสรมิ และเผยแพร่สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับสหกรณ์ อดุมการณ์ หลักการ วธิกีารสหกรณ์ หนา้ทีแ่ละโครงสรา้งของสหกรณ์ คณุธรรม

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในสหกรณ์ แนวคดิเกีย่วกับการจัดการ กระบวนการ และเทคนิคของการจัดการ

เชงิกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์การก าหนดและวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัตา่งๆ 

แนวคดิและเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการและการควบคุมเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหก์ารจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

และการประยกุตใ์นการจัดการสหกรณ์ การสง่เสรมิ เผยแพร่สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

92712 การบญัชแีละการจดัการการเงนิของสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 

  Accounting and Financial Management for Co-operatives  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพื่อการจัดการ และการจัดการการเงนิ

ของสหกรณ์ 

2. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ ตน้ทนุ ผลตอบแทน และความเสีย่งของสหกรณ์ 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการสนิทรัพย ์หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์ 

4. มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนทางการเงนิและการควบคมุทางการเงนิของสหกรณ์ 

5. สามารถประยกุตก์ารบญัชกีารเงนิ การบัญชเีพือ่การจัดการ และการจัดการการเงนิของสหกรณ์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการสหกรณ์ และการจัดการการเงินของสหกรณ์  

การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ ตน้ทุน ผลตอบแทน และความเสีย่งของสหกรณ์ การจัดการสนิทรัพย์ หนี้สนิ  

และทุนของสหกรณ์ การวางแผนและการควบคมุทางการบัญชแีละการจัดการการเงนิของสหกรณ์ การประยุกตก์ารบัญชี

การเงนิ การบญัชเีพือ่การจัดการ และการจัดการการเงนิของสหกรณ์ 
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92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ)

 Statistics and Research for Co-operatives 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ วธิกีารและกระบวนการวจิัยทางสหกรณ์ 

2. สามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยทางสหกรณ์ 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวจิัยทางสหกรณ์ 

4. สามารถน าความรูท้างสถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตเ์พือ่การวจิัยทางสหกรณ์ 

5. สามารถน าความรูท้างสถติแิละการวจิัยทางสหกรณ์มาประยุกตใ์นการจัดการสหกรณ์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการสถติ ิระเบยีบวธิีวจิัย และกระบวนการวจิัยทางสหกรณ์ การวจิัยประเภทต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาสหกรณ์ สถิตทิี่ใชใ้นการวจัิย และการประยุกต์ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเขยีนโครงการวจิัย การคน้ควา้อสิระ วทิยานิพนธ ์รูปแบบและการน าเสนอ การตพีมิพ์เผยแพร่ผลการวจิัยหรือ

วทิยานพินธ ์กรณีศกึษาผลการวจัิยทางดา้นตา่งๆ ทีจ่ะน ามาประยกุตใ์นการจัดการธรุกจิสหกรณ์ 

92714 การจดัการการด าเนนิงานและการจดัการการตลาดสหกรณ ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Operations Management and Marketing Management for Co-operatives  

วตัถปุระสงคชุ์ดวชิา เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการการด าเนนิงานและเครือ่งมอืการจัดการการด าเนนิงาน 

2. สามารถประยกุตก์ารจัดการการด าเนนิงานทัง้สนิคา้และบรกิารของสหกรณ์ 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการและการจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ ์

4. สามารถประยุกตค์วามรูเ้กีย่วกับการจัดการการตลาดมาใชใ้นการวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการแกปั้ญหา

การตลาดของสหกรณ์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการด าเนนิงานภายในสหกรณ์ การวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและ

เชงิปรมิาณ การออกแบบผลติภัณฑ ์การจัดการคณุภาพ การวางแผนกระบวนการการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผัง

โรงงานและสถานประกอบการ การออกแบบงาน การวางแผนการผลติรวม การวางแผนก าลังการผลติ การจัดการ

ดา้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน การจัดการสนิคา้คงคลัง และการวางแผนทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเครือ่งมอืส าหรับการจัดการการด าเนนิงานของสหกรณ์ 

แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม 

การแบง่สว่นตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลติภัณฑ ์การวางแผนการตลาด การวางแผนกลยุทธ์

การตลาดและการวางแผนปฏบิัตกิารการตลาด การประเมนิผลและการควบคมุการตลาด และการน าเสนอแผนการ

ตลาดของสหกรณ์ 

92715 การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resources Management in Co-operatives 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ธรรมาภบิาล และจรยิธรรม

ในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

2. มคีวามสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาภาวะผูน้ า การจัดการความขัดแยง้ และการก าหนด

แนวทางแกไ้ขปัญหาทีพ่บในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์  
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3. มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  การจัดการความรู ้และนวัตกรรมการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

4. สามารถประยกุตก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์  การวางแผน การวเิคราะห์งาน การสรรหา  

การคัดเลอืก การพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร การประเมนิการปฏิบัตงิานการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาภาวะผูน้ า การจัดการความขัดแยง้ การจัดการความรู ้ 

และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง สังคม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ี 

ธรรมาภบิาลและจรยิธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

92718 สมัมนาการบรหิารธุรกจิสหกรณ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Co-operatives Business Management 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพปัญหาของการบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

2. มคีวามสามารถบรหิารการสมัมนาบรหิารธรุกจิสหกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. มคีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารธรุกจิสหกรณ์มาใชใ้นการพัฒนาสหกรณ์ดา้นตา่งๆ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ศกึษา คน้ควา้ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพปัญหาการด าเนินงาน การบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

การวเิคราะหปั์ญหาในเชงิปฏบิัตแิละการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใชห้ลักการและวธิกีารบรหิารธุรกจิสหกรณ์

ดา้นตา่งๆ มาประยกุตก์บัการบรหิารสหกรณ์ 

92794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สหกรณ)์  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Co-operatives) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

มทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาต่างๆ ในหลักสตูรนี้มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะหแ์ละวจิัยปัญหาสหกรณ์ ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาตอ่การสหกรณ์และ/หรอื หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็น

กรณีพเิศษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาทางสหกรณ์ที่ตอ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิยการวเิคราะห ์ 

การสงัเคราะห ์การเขยีนต าราหรอืหนังสอืวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรอืการประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎี

และวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานผลการศกึษา 

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 

การเลอืกปัญหาวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและการเชงิคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

92796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิสหกรณ์  (6 หนว่ยกติ)

Graduate Professional Experience for Co-operatives Business Management 

วตัถปุระสงคชุ์ดวชิา เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. เสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2. พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีสหกรณ์ 

4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5. พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในฐานะผูบ้รหิารสหกรณ์ 

6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักบรหิารสหกรณ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยุกตค์วามรูท้างดา้นการบรหิารจัดการสหกรณ์ เพื่อการประกอบ

ในวชิาชพี การวเิคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารสหกรณ์ การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิทีเ่หมาะสม

ส าหรับการเป็นนักบรหิารสหกรณ์และมทีัศนคตทิีด่ตี่อการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูน้ า

ในวชิาชพี การสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหา

ทางการบรหิารสหกรณ์ รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักบรหิารสหกรณ์ 
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