มสธ. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ :M.B.A.(coop)

หลักสูตรเหมาะสาหรับใคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ. เปิ ดกว้างสาหรับผูส้ าเร็จปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา เหมาะสมสาหรับบุคลากรของสหกรณ์ ทุกภาคส่วนทัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทุกประเภท ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ และ ข้าราชการและพนักงานราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และส่วนงานอื่นๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการธุรกิจ

เรียนอย่างไร
หลักสูตรนี้ มสธ.จัดระบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มีทงั ้ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) เรียนตามศูนย์การสอนแต่ละภูมภิ าคของ มสธ.และส่วนกลาง ใน
วันเสาร์ - อาทิตย์ ชุดวิชาละ 1-2 ครัง้ และแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างสื่อ ปฏิสมั พันธ์ออนไลน์ โดยการ
ก าหนดกิจ กรรมให้ศึก ษา และสัม มนาร่ว ม และมีค ะแนนเก็บ รวม กับ การสอบปลายภาค เพื่อ
ประเมินผลการเรียนตอนปลายภาค

ค่าใช้จา่ ยเป็ นอย่างไร
หลักสูตรนี้ สามารถเรียนจบในเวลา 2 ปี และขยายเวลาได้ถงึ 6 ปี โดยนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา เปิ ดสอนปี ละ 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทีต่ ้องชาระใน
แต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
จานวนชุดวิชาที่ ค่าธรรม ค่าบารุง ค่าบารุง
ลงทะเบียนเรียน เนียมแรก มหาวิทยา ห้องสมุด
ในแต่ละภาค
เข้า
ลัย
เรียน 1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต)
เรียน 2 ชุดวิชา
(12 หน่วยกิต)

2,000

1,000

1,000

ค่าลงทะเบียน
การศึกษา
(หน่วยกิตละ
1,500 บาท)
9,000

2,000

1,000

1,000

18,000

ค่าวัสดุ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา เพือ่ พัฒนา
สือ่

รวม

1,500

1,000

15,500

3,000

1,000

26,000

เปิดรับสมัครตัง้ แต่ เดือน มกราคม ถึง มิถนุ ายน ของทุกปี
(อาจมีการขยายการรับสมัคร ตามความเหมาะสม)

ปรัชญาของหลักสูตร เป็ นอย่างไร
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องของประเทศทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มคี วามรู้และประสบการณ์ ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ ต ามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒ
ั น์ ทงั ้ ด้านธุ รกิจ อุ ต สาหกรรมและการบริการ บนพื้น ฐานของหลักการ
อุ ด มการณ์ แ ละวิธ ีก ารสหกรณ์ โดยอาศัย ระบบการศึก ษาทางไกลเพื่อ ให้เ กิด ผลต่ อ การพัฒ นา
ขบวนการสหกรณ์ของประเทศต่อไปอย่างยังยื
่ น

เรียนอะไรบ้าง
แผน ก
 แผน ก (ทาวิทยานิ พนธ์)
ก.หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการ
บริหาร
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
ข . หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา
92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

แผน ข
 แผน ข ( การศึกษาค้าคว้าอิ สระ)
ก. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการ
บริหาร
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
ข . หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา
92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
92718 การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์
ค .วิทยานิพนธ์
ค .การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
92795 วิทยานิพนธ์ 1 2 3 และ 4
92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ง. การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
92796 การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
92796 การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต (รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต การอบรมเสริมประสบการณ์
ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต การอบรมเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต ไม่นบั รวมหน่วยกิต)
มหาบัณฑิต ไม่นบั รวมหน่วยกิต)

สมัครเรียนได้อย่างไร
ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดใบสมัค รได้ ฟรี ท่ี www.stou.ac.th หรือติดต่อที่สานักบัณ ฑิตศึกษา
มสธ. หรือสอบถามโดยตรงทีส่ าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หรือศูนย์วทิ ยาพัฒนาบริการ มสธ.
ทัวประเทศ
่
(สอบถามรายละเอียดที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0 2504 8341 0 2503 3579 -80 หรือ ศึกษาข้อ มูล
รายละเอียดเพิม่ เติมจากเวบไซต์ ข้างต้น)
ขัน้ ตอนการ โหลดใบสมัคร www.stou.ac.th 1) ระดับบัณฑิตศึกษา 2) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท 3)
ประกาศ/ระเบียบการ/ใบสมัคร 4) Open Apply-Master(File Folders) (สามารถ save ได้) 5) ใบสมัครมี 3 ส่วน
1. Apply-Master-Past1-6.. 2.Apply-Master-Past 2-6.. แล 3.หนังสือรับรอง 6) เอกสารอื่นๆ แบบฟอร์ชาระค่า
สมัคร /ระเบียบการรับสมัคร/ประกาศรับสมัคร)
ส่งเสริ ม หอมกลิ น่

กระบวนการเรียนระดับปริญญาโท
ลงทะเบียนเรี ยน
(ภาคละไม่เกิน 2 วิชา)
แต่ ละชุดวิชา
มีคะแนนเก็บ
ร้ อยละ 40-60

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

ทากิจกรรมประจา
ชุดวิชา(ตามที่กาหนด)

( 1 ชุดวิชา)*

ศึกษาประมวลสาระ
และแนวการศึกษา

(1 ชุดวิชา)**

สัมมนาเสริ มครั้งที่ 1
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริ มครั้งที่ 1
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริ มครั้งที่ 2
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริ มครั้งที่ 2
เสาร์-อาทิตย์

สอบปลายภาคที่ศูนย์
การสอบประจาจังหวัด

มสธ.

สัมมนาเข้ม
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
คะแนนสอบปลายภาค ร้ อยละ 60 และ 40 ( รวมกับ คะแนนเก็บ ร้ อยละ 40 และ 60)

หมายเหตุ * ชุดทัว่ ไป ได้แก่ ชุดวิชา การบริ หารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ การบริ หารการผลิตและการตลาดสหกรณ์
และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
** ชุดเนื้อหาค่อนข้างมีรายละเอียดมาก ได้แก่ การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริ หาร สถิติและการวิจยั
ทางสหกรณ์ และ สัมมนาการบริ หารธุรกิจสหกรณ์
กระบวนการเรียน ระดับปริญญาโท สาหรับภาคการศึกษาแรก
1. หลังจากมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็ นนักศึกษามา แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่(วัน
เสาร์-อาทิตย์) ที่ มสธ. เพื่อรับทราบวิธีการเรี ยนการสอน และมอบหมายกิจกรรมประจาชุดวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาจัดทาเพื่อ
เข้ารับการสัมมนาเสริ ม หรื อสัมมนาเข้า
2. นักศึกษาจะได้รับ แผนกิจกรรมประจาชุดวิชาฯ ประมวลสระชุดวิชา และแนวการศึกษา
3. นักศึกษาทากิจกรรมประจาชุดวิชา ฯ ตามที่กาหนด
4. นักศึกษา เข้ารับการสัมมนาเสริ ม ครั้งที่ 1 และ 2 (ในวันเสาร์และอาทิตย์ ) ถ้าเป็ นชุดยากจะมีสมั มนาเข้ม 1
ครั้ง วัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์) กาหนดการจะกาหนดไว้ล่วงหน้าแน่นอน

ชุ ดวิชาทีต่ ้ องลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสู ตร
นักศึกษาปกติ แผน ก
นักศึกษาปกติ แผน ข
ปี ท/่ี ภาค
1-1

1-2

2-1

2-2

ชุดวิชา
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อ
การบริหาร
( สอบ ปลายเดือน มกราคม ของทุกปี )
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
92714 การบริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์
( สอบ ปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี )
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
92795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
( สอบ ปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี )
92795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ*
1) สอบ วิทยานิพนธ์ ภายใน
31 สิงหาคม
2) นาเสนอผลงาน/บทความ
ภายใน ระยะเวลากาหนด
3) ทดสอบภาษาอังกฤษ
คะแนนตามเกณฑ์ทกี ่ าหนด
จบหลักสูตร
รับปริญญา ปี ถัดไป

ปี ท/่ี ภาค
ชุดวิชา
1-1
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อ
การบริหาร
( สอบ ปลายเดือน มกราคม ของทุกปี )
1-2
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
92714 การบริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์
( สอบ ปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี )
2-1
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์
( สอบ ปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี )
2-2
92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
92796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ*
1) สอบประมวลความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ ต้นเดือน กุมภาพันธ์
2) สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายใน
31 สิงหาคม
3) ทดสอบภาษาอังกฤษ
คะแนนตามเกณฑ์ทกี ่ าหนด
จบหลักสูตร
รับปริญญา ปี ถัดไป

หมายเหตุ
* เป็ นชุดทีไ่ ม่มเี กรด
1) 92794 และ 92795 มีการสัมมนาเข้ม 1-2 ครัง้ ( 2 วัน) ที่ มสธ. มีการสอบปกป้ อง และแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนด
2) 92796 มีการอบรมเข้ม 1 ครัง้ ( 3 คืน 4 วัน ) ที่ มสธ. ไม่มกี ารสอบ
3) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 99,500 บาท (พร้อมประมวลสาระชุดวิชาหรือเอกสาร
การสอน และสือ่ ประกอบ)

มสธ. เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปี การศึกษา 2564 แล้ว
1. ศึกษารายละเอียดจาก เวปไซต์ มสธ. : https://www.stou.ac.th/main/index.html
2. การสมัครเรียนกับ มสธ.

3. ดูรายละเอียด ที่ประกาศ และระเบียบการสมัคร ป.โท ปี 2564 สาขาที่เปิดรับสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
สามารถ Download ใบสมัคร ได้

