สาขาวิชาสหกรณ (125xxx)
คําอธิบายรายวิชา
125101

สหกรณเบื้องตน (Introduction to Cooperative Sciences)
3(3-0)
ความหมาย มูลเหตุ กําเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณโดยสังเขป กําเนิดและ
วิวัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย การจัดประเภทสหกรณในประเทศไทย ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับสหกรณ สถานการณของสหกรณในประเทศไทยในปจจุบัน
125111 ประวัติพัฒนาการสหกรณ (History of Cooperative Development
2(2-0)
ประวั ติ ก ารสหกรณ ความหมายและจุ ด มุ ง หมายของสหกรณ มู ล เหตุ ข องการ
สหกรณกําเนิดและผลงานของบุคคลสําคัญในขบวนการสหกรณ ปญหา อุปสรรคและการแกไข
ตามแนวทางของนักสหกรณแตละทาน
125112 หลักและวิธกี ารสหกรณ (Cooperative Principles and Practices)
3(3-0)
วิวัฒนาการของสหกรณ หลักสหกรณทวั่ ไป หลักสหกรณสากล หลักสหกรณ
เฉพาะ วิธีการของสหกรณแตละรูป เปรียบเทียบสหกรณกับธุรกิจอืน่ การผสมผสานทางสหกรณ
125211 ลัทธิสหกรณ (Cooperative Doctrines)
2(2-0)
พื้นฐาน : 125111
แนวคิดพื้นฐาน หลักและปรัชญาทางสหกรณ เปรียบเทียบลัทธิสหกรณกับลัทธิ
เศรษฐกิจอื่น ๆ
125212 โครงสรางและการจัดการของสหกรณ
3(3-0)
(Structures and Management of Cooperatives)
พื้นฐาน : 125112
แนวคิดในการจัดประเภทสหกรณแบบตาง ๆ โครงสรางของสหกรณ การจัดการ
และกิจกรรมของสหกรณแตละประเภท การแบงประเภทสหกรณในประเทศไทย
125221 สหกรณการเกษตรในประเทศไทย (Agricultural Cooperatives Thailand) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125112
ความหมาย กําเนิด พัฒนาการ การดําเนินธุรกิจและวัตถุประสงคของสหกรณ
การเกษตร โครงสรางการบริหารงานความสัมพันธของสหกรณการเกษตรกับสถานบันอื่นที่
เกี่ยวของ
125231 สหกรณที่มิใชสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
3(3-0)
(Non-Agricultural Cooperatives in Thailand)
พื้นฐาน : 125112
ความหมาย กําเนิด พัฒนาการ การดําเนินธุรกิจและวัตถุประสงคของสหกรณที่ มิใชสหกรณ
การเกษตร โครงสรางการบริหารงานของสหกรณบางรูปที่สําคัญ ความสัมพันธของ สหกรณแตละ

รูปกับสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ ความสําคัญของสหกรณที่มิใชสหกรณการเกษตรกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ
125241 ขบวนการสหกรณในประเทศไทย (Cooperative Movement in Thailand) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125101 หรือ 125111
การพัฒนาการ การจัดโครงสรางขบวนการสหกรณ การดําเนินงานและแนวโนม
ของขบวนการสหกรณ การดําเนินงานและแนวโนมของขบวนการสหกรณในประเทศไทย การจัด
สหกรณโดยรัฐโดยขบวนการสหกรณ การสงเสริมสหกรณโดยรัฐ โดยขบวนการสหกรณและโดย
เอกชน
125311 กฎหมายและระเบียบขอบังคับทางสหกรณ
3(3-0)
(Cooperative Laws and Regulations)
พื้นฐาน : 125112
กฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดและการดําเนินงาน สหกรณ
ขอบังคับและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับสหกรณในประเทศ
125312 ระบบบัญชีสหกรณ (Cooperative Accounting System)
3(3-0)
พื้นฐาน : 125212 และ 130171
ระบบบัญชีของสหกรณรูปตาง ๆ วิธีการทางบัญชี การบัญชีของสหกรณที่มีสาขา
การบัญชี ของสหกรณที่ควบเขากัน การตรวจสอบบัญชี การชําระบัญชี ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับ
การบัญชีของสหกรณรูปตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วของกับการบัญชีของ
สหกรณในประเทศไทย
125313 วิธีวเิ คราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการสหกรณ I
3(3-0)
(Quantitative Analysis for Cooperative Management I)
พื้นฐาน : 125212 และ 422111
การใชวธิ ีการสถิติเปนเครื่องมือในการวิจัยและทดสอบทางสหกรณ ทฤษฏีความ
นาจะเปน ทฤษฎีการตัดสินในเบื้องตน การวิเคราะหอนุกรมเวลา การใชสหสัมพันธและสมการ
ถดถอย การใชไควสแควร การใชคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหปญหาทางสหกรณ
3(3-0)
125314 วิธีวเิ คราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการสหกรณ II
(Quantitative Analysis for Cooperative Management II)
พื้นฐาน : 125212 และ 417112
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตร เพื่อใชในการวิเคราะห และแกปญหาดานการจัดการ
ธุรกิจสหกรณ การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสินคาคงคลัง การนําเอาวิธี ลิ
เนียโปรแกรมมิ่งมาใชในการจัดการธุรกิจของสหกรณ ทฤษฎีวาดวยเกมส การวิเคราะหโครงขาย
งาน และสายงานวิกฤติ

2

125321

การจัดการสินเชื่อสหกรณการเกษตร
3(3-0)
(Credit Management of Agricultural Cooperatives)
พื้นฐาน : 125221
ความหมายและลักษณะของสินเชื่อการเกษตร การวิเคราะหเพื่อใหสินเชื่อแก
สมาชิก การวางแผนและตรวจสอบการใหสินเชื่อ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย หลักประกันแหลง
สินเชื่อของสหกรณ เปรียบเทียบการใหสินเชื่อการเกษตรของสหกรณกับสถาบันอื่น ปญหาในทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใหสินเชือ่ ของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
125322 การจัดซื้อของสหกรณการเกษตร
2(2-0)
(Agricultural Cooperatives Purchasing)
พื้นฐาน : 125221
ความหมาย ความสําคัญของการจัดซื้อในสหกรณการเกษตร วิธีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณการเกษตรและสินคาของสหกรณการเกษตร คลังสินคา การเงิน การวิเคราะหความตองการ
และการจัดทําแผนการซื้อสินคาของสมาชิก การจัดซื้อในสหกรณขั้นปฐมและชุมนุม สหกรณ ปญหา
ในทางปฏิบัตขิ องการจัดซื้อของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
125323 การจัดขายของสหกรณการเกษตร
3(3-0)
(Agricultural Cooperatives Marketing)
พื้นฐาน : 125221
ความหมาย ความสําคัญของการจําหนายสินคาโดยสหกรณ วิธีการรวบรวมผลิตผล
ของสมาชิกออกจําหนายหรือแปรรูปออกจําหนาย การคัดเลือกคุณภาพ การเก็บรักษา การขนสง
การกําหนดราคาการหาตลาดจําหนายและวิธีการสงเสริมการขาย การเงิน ปญหาในทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรวบรวมผลิตผลและการจําหนายของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย มีการศึกษา
นอกสถานที่
125331 การจัดการสหกรณออมทรัพย (Savings Cooperatives Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125231
การวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพย การจัดโครงสรางของ
ขบวนการสหกรณ การวิเคราะหสินเชื่อ การตรวจสอบและควบคุมสินเชื่อ การบริหารสภาพคลอง
การวิเคราะหการลงทุน การจัดโครงสรางเงินทุน ตนทุนเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย
125332 การจัดการสหกรณผูบริโภค (Consumer Cooperatives Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125231
การวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของรานสหกรณ การจัดโครงสรางของขบวนการราน
สหกรณ การจัดสํานักงาน การจัดซื้อสินคา การกําหนดราคา การจําหนาย การบริหารสภาพคลอง
การบริหารสินคาคงคลัง โครงสรางเงินทุน ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานราน สหกรณใน
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
3

125411

สหกรณกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0)
(Cooperatives and Economic and Social Development)
พื้นฐาน : 125212 และ 108212
บทบาท หนาที่ และความสําคัญของสหกรณ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิดการออมทรัพย การสะสมทุน การพัฒนาและสงเสริมอาชีพและการ
รวมมือกันในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานการใหสินเชือ่ การผลิต การตลาด การแปรรูป
การขนสงและการคมนาคม การธนาคารและการประกันภัย ตลอดจนการสวัสดิการ อื่น ๆ ในรูปของ
สหกรณและเปนกลไกสําคัญของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม
125412 นโยบายและการวางแผนสหกรณ (Cooperative Policy and Planning) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125212
การกําหนดนโยบายและแผนงานสหกรณ การประยุกตความรูและแนวคิด ทาง
ทฤษฏีนโยบายและการวางแผนเพื่อใชในทางปฏิบตั ิในการวินิจฉัยสั่งการ การตัดสินใจ ในฐานะผู
บริหารงาน สหกรณทุกระดับ
125413 การจัดการงบประมาณของสหกรณ
3(3-0)
(Budgeting Management of Cooperatives)
พื้นฐาน : 125212 และ 130172
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท การจัดทํางบประมาณของสหกรณ การวางแผน
และควบคุมโดยวิธีงบประมาณ การใชขอ มูลทางบัญชีเพื่อการบริหารงาน และการตัดสินใจ การ
ติดตามและประเมินผลงาน ปญหาและอุปสรรคในการงบประมาณของสหกรณในประเทศไทย
125414 การศึกษาและการสงเสริมสหกรณ
3(3-0)
(Cooperative Education and Extension)
พื้นฐาน : 125112
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและวิธกี ารใหการศึกษาอบรมดานสหกรณแก
สมาชิก กรรมการ พนักงานเจาหนาที่ของสหกรณและประชาชนทัว่ ไป เทคนิคการประชุมอบรม การ
จัดการประชุม สัมมนา การแนะแนวทางดานการผลิต การตลาด เพือ่ ปรับปรุงความเปนอยูของ
สมาชิกสหกรณ หลักการสงเสริมและบทบาทของเจาหนาที่สงเสริม การคัดเลือกและฝกอบรม
เจาหนาที่สงเสริม มีการศึกษานอกสถานที่
3(3-0)
125415 เศรษฐศาสตรสหกรณ (Cooperatives Economics)
พื้นฐาน : 125112 และ 108111
การประยุกตหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชกบั ธุรกิจสหกรณ
แนวความคิดเกี่ยวกับกําไรในสหกรณ การกําหนดราคา การผลิต และการควบคุมอุปทานของ
สหกรณ การรักษาเสถียรภาพของราคาและรายได เศรษฐศาสตรวาดวยการตอรองรวมกัน การ
กระจายรายไดของสหกรณ

4

125421

การจัดการคลังสินคาของสหกรณการเกษตร
3(3-0)
(Warehouse Management of Agricultural Cooperatives)
พื้นฐาน : 125221
ความสําคัญและประเภทของคลังสินคาและการแปรรูปในสหกรณการเกษตร การ
ดําเนินธุรกิจคลังสินคาของสหกรณการเกษตร การวิเคราะหเพื่อกําหนดขนาด ทําเลทีต่ ั้ง การขนสง
การจัดระบบงานภายใน การบริหารสินคาคงคลัง ปญหาทางปฏิบตั ิในการบริหารคลังสินคาของ
สหกรณการเกษตรในประเทศไทย
125422 การจัดการการเงินของสหกรณการเกษตร
3(3-0)
(Financial Management of Agricultural Cooperatives)
พื้นฐาน : 125221
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการการเงินของสหกรณการเกษตร การ
วางแผนควบคุมทางการเงิน การจัดการสภาพคลอง การวิเคราะหเพื่อการลงทุนในสินทรัพย การ
จัดทํางบประมาณ การใชงบประมาณในการควบคุม การจัดโครงสรางเงินทุนและตนทุนของเงินทุน
ปญหาในทางปฏิบตั ิในการจัดการการเงินของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
125423 สหกรณการเกษตรกับการพัฒนาชนบท
3(3-0)
(Agricultural Cooperatives and Rural Development)
พื้นฐาน : 125221
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท
บทบาทของสหกรณการเกษตรและสถาบันการเกษตรรูปอื่นในการพัฒนาชนบท การดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ บทบาทของสหกรณในฐานะองคการทีเ่ ปนสื่อกลางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
125431 การจัดการสหกรณเคหสถาน (Housing Cooperatives Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 125231
การวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของสหกรณเคหสถาน การจัดโครงสรางของ
ขบวนการสหกรณ การวิเคราะหการลงทุน การจัดโครงสรางเงินทุน บทบาทและการดําเนินงานของ
สหกรณ ปญหาและอุปสรรคของสหกรณเคหสถานในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
125432 การจัดการสหกรณบริการ (Service Cooperatives Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 125231
การวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของสหกรณบริการการจัดโครงสรางของขบวนการ
สหกรณ การจัดบริการ การวิเคราะหการลงทุน การจัดโครงสรางเงินทุน บทบาทและการดําเนินงาน
ของสหกรณ ปญหาและอุปสรรคของสหกรณบริการในประเทศไทย
3(3-0)
125441 ขบวนการสหกรณในเอเชีย (Cooperative Movement in Asia)
พื้นฐาน : 125101 หรือ 125111
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การพัฒนาการ โครงสราง การดําเนินงานและแนวโนมของขบวนการสหกรณใน
ประเทศญี่ปุน อินเดีย อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมประเทศอาเซียน
และโอเชียนเนีย
125442 ขบวนการสหกรณในยุโรป (Cooperative Movement in Europe)
3(3-0)
พื้นฐาน : 125101 หรือ 125111
การพัฒนาการ โครงสราง การดําเนินงานและแนวโนมของขบวนการสหกรณใน
ประเทศอังกฤษ สหพันธรัฐเยอรมัน เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และยุโรป
ตะวันออก
125443 ขบวนการสหกรณในอเมริกา (Cooperative Movement in America)
3(3-0)
พื้นฐาน : 125101 หรือ 125111
การพัฒนาการ โครงสราง การดําเนินงาน และแนวโนมของขบวนการสหกรณ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและคานาดา
125491 วิธีวิจยั ทางสหกรณ (Research Methods in Cooperatives)
3(3-0)
พื้นฐาน : 125313 หรือ 422451
หลักและวิธีการวิจัยทางสหกรณ การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
3(2-2)
125492 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานสหกรณ
(Computer Application in Cooperative Sciences)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418113
การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตในงานสหกรณ
125497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรสหกรณในระดับ
ปริญญาตรี
125498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาขั้นปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
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