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

หลักสูตรเหมาะสาหรับใคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ มสธ. เปิ ดกว้างสาหรับผูส้ าเร็จปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา เหมาะสมสาหรับบุคลากรของสหกรณ์ทุกภาคส่วนทัง้ คณะกรรมการดาเนิน การ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์และชุมนุ มสหกรณ์ทุกประเภท ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่วนงานอื่นๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการธุรกิจ

เรียนอย่างไร
หลักสูตรนี้ มสธ.จัดระบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มีทงั ้ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ
แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) เรียนตามศูนย์การสอนแต่ละภูมภิ าคของ มสธ.และส่วนกลาง ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ ชุดวิชาละ 1-2 ครัง้ และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างสื่อ ปฏิสมั พันธ์ออนไลน์ โดยการกาหนด
กิจกรรมให้ศกึ ษา และสัมมนาร่วม และมีคะแนนเก็บรวม กับการสอบปลายภาค เพื่อประเมินผลการ
เรียนตอนปลายภาค

ค่าใช้จ่ายเป็ นอย่างไร
หลักสูตรนี้ สามารถเรียนจบในเวลา 2 ปี และขยายเวลาได้ถงึ 6 ปี โดยนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา เปิ ดสอนปี ละ 2 ภาคการศึกษา ซึง่ มีค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งชาระใน
แต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
จานวนชุดวิชา ค่าธรรม ค่าบารุง ค่าบารุง
ทีล่ งทะเบียนเรียน เนียมแรก มหาวิทยาลัย ห้องสมุด
ในแต่ละภาค
เข้า
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 พัฒนาสือ่

รวม

1,500

1,000

15,500

3,000

1,000

26,000

เปิดรับสมัครตัง้ แต่ เดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน ของทุกปี
(อาจมีการขยายการรับสมัคร ตามความเหมาะสม)

ปรัชญาของหลักสูตร เป็ นอย่างไร
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในขบวนการสหกรณ์และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มคี วามรู้และประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒ
ั น์ทงั ้ ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและการบริการ บนพื้นฐานของอุดมการณ์
หลักการและวิธกี ารสหกรณ์ โดยอาศัยระบบการศึกษาทางไกลเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ของประเทศต่อไปอย่างยังยื
่ น

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

สมัครเรียนได้อย่างไร
ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีท่ี www.stou.ac.th หรือติดต่อทีส่ านักบัณฑิตศึกษา
มสธ. หรือสอบถามโดยตรงทีส่ าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หรือศูนย์วทิ ยาพัฒนาบริการ มสธ.
ทัวประเทศ
่
(สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-8341, 0-2503 3579-80 หรือ ศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมจากเวบไซต์ขา้ งต้น)

กระบวนการเรียนระดับปริ ญญาโท มสธ.
ลงทะเบียนเรียน
(ภาคละไม่เกิน 2 วิชา)

ทากิจกรรมประจา
ชุดวิชา(ตามทีก่ าหนด)

(1 ชุดวิชา)*

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

ศึกษาประมวลสาระ
และแนวการศึกษา

(1 ชุดวิชา)**

สัมมนาเสริมครัง้ ที่ 1
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริมครัง้ ที่ 1
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริมครัง้ ที่ 2
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเสริมครัง้ ที่ 2
เสาร์-อาทิตย์

สัมมนาเข้ม
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
สอนปลายภาคทีศ่ นู ย์
การสอบประจาจังหวัด

หมายเหตุ * ชุดทัวไป
่ เช่น ชุดวิชา การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
** ชุดค่อนข้างมีรายละเอียดมาก เช่น การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร
กระบวนการเรียน ระดับปริ ญญาโท สาหรับภาคการศึกษาแรก
1. หลัง จากมหาวิท ยาลัย รับ เข้า เป็ น นั ก ศึก ษามาแล้ว นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้า รับ การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (วันเสาร์-อาทิตย์) ที่ มสธ. เพื่อรับทราบวิธกี ารเรียนการสอน และมอบหมาย
กิจกรรมประจาชุดวิชาเพื่อให้นกั ศึกษาจัดทาเพื่อเข้ารับการสัมมนาเสริม หรือสัมมนาเข้า
2. นักศึกษาจะได้รบั แผนกิจกรรมประจาชุดวิชาฯ ประมวลสระชุดวิชา และแนวการศึกษา
3. นักศึกษาทากิจกรรมประจาชุดวิชาฯ ตามทีก่ าหนด
4. นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเสริม ครัง้ ที่ 1 และ 2 (ในวันเสาร์และอาทิตย์) ถ้าเป็ นชุดวิชาทีม่ ี
เนื้อหายากจะมีส มั มนาเข้ม 1 ครัง้ (ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) กาหนดการจะกาหนดไว้ล่วงหน้ า
แน่นอน

ชุดวิ ชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
นักศึกษาปกติ แผน ก

นักศึกษาปกติ แผน ข

ปี ท/่ี ภาค
ชุดวิชา
1-1
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อ
การบริหาร
(สอบปลายเดือนมกราคมของทุกปี )
1-2
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
92714 การบริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์
(สอบปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี )
2-1
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
92795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
(สอบปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี )
2-2
92795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
92799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ*
1) สอบ วิทยานิพนธ์ ภายใน 31 พฤษภาคม
2) นาเสนอผลงาน/บทความ
ภายใน 30 มิถุนายน

ปี ท/่ี ภาค
ชุดวิชา
1-1
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อ
การบริหาร
(สอบปลายเดือนมกราคมของทุกปี )
1-2
92713 สถิตแิ ละการวิจยั ทางสหกรณ์
92714 การบริหารการผลิตและการตลาด
สหกรณ์
(สอบปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี )
2-1
92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์
(สอบปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี )
2-2
92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
92799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ*
1) สอบประมวลความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ ต้นเดือนกุมภาพันธ์
2) สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ภายใน 31 พฤษภาคม

จบหลักสูตร
รับปริญญา มกราคม ปี ถัดไป

จบหลักสูตร
รับปริญญา มกราคม ปี ถัดไป

หมายเหต * เป็ นชุดทีไ่ ม่มเี กรด
1) 92797 มีการสัมมนาเข้ม 1 ครัง้ (3 วัน) ที่ มสธ. และมีการสอบปกป้ องและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกาหนด
2) 92799 มีการอบรมเข้ม 1 ครัง้ (3 คืน 4 วัน) ที่ มสธ. ไม่มกี ารสอบ

