
 
 

หลกัสตูรเหมาะสาํหรบัใคร 
 หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ แขนงวชิาสหกรณ์  มสธ. เปิดกวา้งสาํหรบัผูส้ําเรจ็ปรญิญา

ตรทุีกสาขาวชิา  เหมาะสมสําหรบับุคลากรของสหกรณ์ทุกภาคส่วนทัง้ คณะกรรมการดําเนินการ 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ทุกประเภท  ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ และ ขา้ราชการและพนักงานราชการกรม

ส่งเสรมิสหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์   และส่วนงานอื่นๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร   และองคก์รภาคเอกชนอื่นๆ ในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการธุรกจิ  
 

เรียนอย่างไร 
 หลกัสตูรน้ี มสธ.จดัระบบการเรยีนในระบบการศกึษาทางไกล มทีัง้แผน ก (วทิยานิพนธ)์ และ

แผน ข (การศกึษาคน้คว้าอสิระ)  เรยีนตามศูนยก์ารสอนแต่ละภูมภิาคของ มสธ.และส่วนกลาง  ใน

วนัเสาร ์- อาทติย ์ ชุดวชิาละ 1-2  ครัง้ และแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างสื่อปฏสิมัพนัธ์ออนไลน์ โดยการ

กําหนดกิจกรรมให้ศึกษา และสัมมนาร่วม และมีคะแนนเก็บรวม กับการสอบปลายภาค เพื่อ

ประเมนิผลการเรยีนตอนปลายภาค 
   

ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร 
 หลกัสูตรน้ี สามารถเรยีนจบในเวลา 2 ปี และขยายเวลาได้ถงึ 6 ปี โดยนักศกึษาลงทะเบยีน

เรยีนภาคการศกึษาละไม่เกนิ 2 ชุดวชิา เปิดสอนปีละ 2 ภาคการศกึษา ซึ่งมคี่าใช้จ่ายทีต่้องชําระใน

แต่ละภาคการศกึษา ดงัน้ี 

 

จาํนวนชุดวชิาที่

ลงทะเบยีนเรยีน 

ในแต่ละภาค 

ค่าธรรม 

เนียมแรก

เขา้ 

ค่าบาํรุง 

มหาวทิยา

ลยั 

ค่าบาํรุง

หอ้งสมุด 

ค่าลงทะเบยีน

การศกึษา

(หน่วยกติละ 

 1,500 บาท) 

ค่าวสัดุ

การศกึษา 

ค่าธรรมเนียม

เพื่อพฒันา

สือ่ 

 

รวม 

เรยีน 1 ชุดวชิา 

( 6 หนวยกติ) 

2,000 1,000 1,000 9,000 1,500 1,000 15,500 

เรยีน 2 ชุดวชิา 

(12 หน่วยกติ) 

2,000 1,000 1,000 18,000 3,000 1,000 26,000 

 

เปิดรบัสมคัรตัง้แต่ เดือน มกราคม ถึง  มิถนุายน  ของทุกปี 
(อาจมีการขยายการรบัสมคัร ตามความเหมาะสม) 

มสธ. รบัสมคัรนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ :M.B.A.(coop) 
 



 
         

ปรชัญาของหลกัสตูร เป็นอย่างไร       
 มุ่งพฒันาทรพัยากรบุคคลในขบวนการสหกรณ์และองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชนให้มคีวามรู้และประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบรหิารจดัการสหกรณ์ตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒัน์ทัง้ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบรกิาร บนพื้นฐานของหลกัการ 

อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ โดยอาศัยระบบการศึกษาทางไกลเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ของประเทศต่อไปอยา่งยัง่ยนื 

เรียนอะไรบ้าง 
แผน ก แผน ข 

• แผน ก  (ทาํวิทยานิพนธ)์ 

 ก.หมวดวชิาแกน 3 ชุดวชิา 

     92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

     92712 การบญัชแีละการเงนิสหกรณ์เพื่อการ 

              บรหิาร 

     92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ 

ข . หมวดวชิาเฉพาะ 2 ชุดวชิา 

    92714 การบรหิารการผลติและการตลาดสหกรณ์ 

    92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

     

ค .วทิยานิพนธ ์

     92795 วทิยานิพนธ ์1 2  3 และ 4 

ง.  การอบรมเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 

     92796 การอบรมเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 

(รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกติ 

ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต การอบรมเสริมประสบการณ์

มหาบณัฑติ ไมน่บัรวมหน่วยกติ) 

• แผน ข ( การศึกษาค้าควา้อิสระ) 

ก. หมวดวชิาแกน 3 ชุดวชิา 

     92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์

     92712 การบญัชแีละการเงนิสหกรณ์เพื่อการ 

              บรหิาร 

     92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ 

ข . หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา 

    92714 การบรหิารการผลติและการตลาดสหกรณ์ 

    92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 

    92718 การสมัมนาการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

 ค .การศกึษาคน้ควา้อสิระ 1 ชดุวชิา 

     92794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

ง. การอบรมเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 

   92796 การอบรมเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 

(รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกติ 

ชุดวชิาละ 6 หน่วยกติ การอบรมเสรมิประสบการณ์

มหาบณัฑติ ไมน่บัรวมหน่วยกติ) 

สมคัรเรียนได้อย่างไร 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ฟรีที่ www.stou.ac.th  หรอืติดต่อที่สํานักบณัฑติศึกษา 

มสธ. หรอืสอบถามโดยตรงทีส่าขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์  หรอืศูนยว์ทิยาพฒันาบรกิาร มสธ. 

ทัว่ประเทศ (สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 8341 0 2503 3579 -80 หรือ ศึกษาข้อมูล

รายละเอยีดเพิม่เตมิจากเวบไซต ์ขา้งตน้) 

 

ขัน้ตอนการ โหลดใบสมคัร www.stou.ac.th 1) ระดบับณัฑติศกึษา   2) รบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ ปรญิญาโท  3) 

ประกาศ/ระเบยีบการ/ใบสมคัร  4) Open Apply-Master(File Folders)  (สามารถ save ได)้  5) ใบสมคัรม ี3 สว่น 

1. Apply-Master-Past1-6..  2.Apply-Master-Past 2-6..  แล 3.หนงัสอืรบัรอง   6) เอกสารอื่นๆ แบบฟอรช์าํระค่า

สมคัร /ระเบยีบการรบัสมคัร/ประกาศรบัสมคัร) 

ส่งเสริม  หอมกลิน่ 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


กระบวนการเรียนระดับปริญญาโท  มสธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 1 ชุดวชิา)*    (1 ชุดวชิา)** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ*   ชุดทัว่ไป ไดแ้ก่ ชุดวชิา การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยทุธ์ การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์  

                         และการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสหกรณ์ 
 **    ชุดเน้ือหาค่อนขา้งมีรายละเอียดมาก ไดแ้ก่ การบญัชีและการเงินสหกรณ์เพ่ือการบริหาร สถิติและการวจิยั 

                         ทางสหกรณ์ และ สมัมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ 
 
กระบวนการเรียน ระดบัปริญญาโท สําหรับภาคการศึกษาแรก 
 1. หลงัจากมหาวทิยาลยัรับเขา้เป็นนกัศึกษามา แลว้ นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ นกัศึกษาใหม่(วนั

เสาร์-อาทิตย)์ ท่ี มสธ. เพ่ือรับทราบวธีิการเรียนการสอน และมอบหมายกิจกรรมประจาํชุดวชิาเพ่ือใหน้กัศึกษาจดัทาํเพ่ือ

เขา้รับการสมัมนาเสริม หรือสมัมนาเขา้ 
 2. นกัศึกษาจะไดรั้บ แผนกิจกรรมประจาํชุดวชิาฯ  ประมวลสระชุดวชิา และแนวการศึกษา 
 3. นกัศึกษาทาํกิจกรรมประจาํชุดวชิา ฯ ตามท่ีกาํหนด  
 4. นกัศึกษา เขา้รับการสมัมนาเสริม คร้ังท่ี 1 และ 2 (ในวนัเสาร์และอาทิตย ์) ถา้เป็นชุดยากจะมีสมัมนาเขม้  1 

คร้ัง  วนั ศุกร์ เสาร์และอาทิตย)์ กาํหนดการจะกาํหนดไวล่้วงหนา้แน่นอน 

ลงทะเบียนเรียน 
(ภาคละไม่เกิน 2 วชิา) 

ปฐมนิเทศ 
นกัศึกษาใหม่ 

ทาํกิจกรรมประจาํ 

ชุดวชิา(ตามท่ีกาํหนด) 

ศึกษาประมวลสาระ 
และแนวการศึกษา 

สมัมนาเสริมคร้ังท่ี 1 
เสาร์-อาทิตย ์

สมัมนาเสริมคร้ังท่ี 1 
เสาร์-อาทิตย ์

สมัมนาเสริมคร้ังท่ี 2

เสาร์-อาทิตย ์

สมัมนาเสริมคร้ังท่ี 2 
เสาร์-อาทิตย ์

สมัมนาเขม้ 
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย ์

สอบปลายภาคท่ีศูนย ์

การสอบประจาํจงัหวดั 

แต่ละชุดวชิา

มคีะแนนเกบ็ 

ร้อยละ 40-60 

คะแนนสอบปลายภาค ร้อยละ 60 และ 40 ( รวมกบั คะแนนเกบ็ ร้อยละ 40 และ 60) 



 
 

ชุดวชิาทีต้่องลงทะเบียนเรียนตลอดหลกัสูตร 
นักศึกษาปกติ  แผน ก นักศึกษาปกติ  แผน ข 

ปีที/่ภาค ชุดวชิา ปีที/่ภาค ชุดวชิา 

1 - 1 92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

92712 การบญัชแีละการเงนิสหกรณ์เพื่อ 

            การบรหิาร 

( สอบ ปลายเดอืน มกราคม ของทุกปี) 

1 - 1 92711 การบรหิารธุรกจิสหกรณ์เชงิกลยุทธ ์

92712 การบญัชแีละการเงนิสหกรณ์เพื่อ 

            การบรหิาร 

( สอบ ปลายเดอืน มกราคม ของทุกปี) 

1 - 2 92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ 

92714  การบรหิารการผลติและการตลาด 

             สหกรณ์ 

( สอบ ปลายเดอืน กรกฎาคม ของทุกปี) 

1 - 2 92713 สถติแิละการวจิยัทางสหกรณ์ 

92714  การบรหิารการผลติและการตลาด 

             สหกรณ์ 

( สอบ ปลายเดอืน กรกฎาคม ของทุกปี) 

2 - 1 92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

           ในสหกรณ์ 

 92795 วทิยานิพนธ ์1 และ 2 

 ( สอบ ปลายเดอืน กรกฎาคม ของทุกปี) 

2 - 1 92715 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

           ในสหกรณ์ 

 92718 สมัมนาการบรหิารธุรกจิสหกรณ์ 

 ( สอบ ปลายเดอืน กรกฎาคม ของทุกปี) 

2 - 2 92795 วทิยานิพนธ ์3 และ 4 

92796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์ฯ* 

1) สอบ วทิยานิพนธ ์ภายใน 

31 สงิหาคม 

2) นําเสนอผลงาน/บทความ 

ภายใน  ระยะเวลากาํหนด 

3) ทดสอบภาษาองักฤษ  

คะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

2 - 2 92794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ* 

92796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์ฯ* 

1) สอบประมวลความรู ้ทัง้ภาคทฤษฎ ี

 และปฏบิตั ิ ตน้เดอืน กุมภาพนัธ ์

2) สอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ ภายใน 

31 สงิหาคม 

3) ทดสอบภาษาองักฤษ  

คะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

 จบหลกัสูตร 

รบัปริญญา  ปีถดัไป 

 จบหลกัสูตร 

รบัปริญญา  ปีถดัไป 

หมายเหตุ 

              * เป็นชุดทีไ่มม่เีกรด  

 1)  92794 และ 92795 มกีารสมัมนาเขม้  1-2  ครัง้ ( 2 วนั) ที ่มสธ.   มกีารสอบปกป้อง และแกไ้ขใหแ้ลว้ 

                    เสรจ็ภายในกาํหนด 

 2)  92796 มกีารอบรมเขม้ 1 ครัง้ ( 3 คนื 4 วนั ) ที ่มสธ. ไม่มกีารสอบ 

  3)  ค่าใชจ้่ายในการลงทะเบยีนเรยีนตลอดหลกัสตูร 99,500 บาท (พรอ้มประมวลสาระชุดวชิาหรอืเอกสาร 

                การสอน  และสือ่ประกอบ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มสธ. เปดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท  ป การศึกษา 2564 แลว 
1. ศึกษารายละเอียดจาก เวปไซต  มสธ.  : https://www.stou.ac.th/main/index.html 

2. การสมัครเรียนกับ มสธ. 

 
 
 

3. ดูรายละเอียด ท่ีประกาศ และระเบียบการสมัคร ป.โท ป 2564  สาขาท่ีเปดรับสมัคร  และข้ันตอนการสมัคร 

สามารถ Download ใบสมัคร ได  

 

 


