ระด ับปริญญาตรี (พหุวท
ิ ยาการ)
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
1. สาเร็ จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีโครงสร้างและ
รายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30
ข. หมวดวิชาแกน
8
48
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8
48
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
3
18
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
24
144
(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
5 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวต
ิ
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ข.

ค.

ง.

่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
หมวดวิชาแกน
8
ชุดวิชา
30201 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหาร
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต*
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
92117 สหกรณ์กบ
ั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษี อากรสาหรับสหกรณ์
92322 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการสหกรณ์
หมวดวิชาเฉพาะ 8
ชุดวิชา
92116 ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการสหกรณ์
92221 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
92217 ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพือ
่ การจัดการ
92320 การจัดและดาเนินงานการสหกรณ์
92423 วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
94431 การจัดการการตลาดสินค ้าเกษตร
หมวดวิชาเลือกเสรี
3 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

มหาวิทยาลัยกาหนดปิ ดชุดวิชาดังกล่าว ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ดังนัน
้ ให ้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 30210 การจัดการการผลิต
และดาเนินงาน และหลักการตลาด แทน

ระด ับปริญญาตรี (พหุวท
ิ ยาการ)
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่า หรือ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
12
ข. หมวดวิชาแกน
4
24
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5
30
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
12
72

(2)
ก.
ข.

ค.

ง.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน
4
ชุดวิชา
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต*
92117 สหกรณ์กบ
ั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษี อากรสาหรับสหกรณ์
หมวดวิชาเฉพาะ 5
ชุดวิชา
92116 ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการสหกรณ์
92320 การจัดและดาเนินงานการสหกรณ์
92423 วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

มหาวิทยาลัยกาหนดปิ ดชุดวิชาดังกล่าว ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ดังนัน
้ ให ้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 30210 การจัดการการ
ผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด แทน

ระด ับปริญญาตรี (พหุวท
ิ ยาการ)
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
3. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ ป.กศ. สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน
่ ทีม
่ ใิ่ ช่สาขาวิชา
พาณิชยกรรม การเงิน การบ ัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาทีเ่ กีย
่ วข้องก ับบริหารธุรกิจ มีโครงสร้างและ
รายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
12
ข. หมวดวิชาแกน
4
24
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6
36
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
13
78
(2)
ก.
ข.

ค.

ง.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต*
92117 สหกรณ์กบ
ั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษี อากรสาหรับสหกรณ์
หมวดวิชาเฉพาะ 6
ชุดวิชา
92116 ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการสหกรณ์
92221 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
92320 การจัดและดาเนินงานการสหกรณ์
92423 วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

มหาวิทยาลัยกาหนดปิ ดชุดวิชาดังกล่าว ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ดังนัน
้ ให ้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 30210 การจัดการการ
ผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด แทน

ระด ับปริญญาตรี (พหุวท
ิ ยาการ)
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
4. สาเร็ จการศึกษาปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาแกน
4
24

ค.
ง.
(2)
ก.
ข.

ค.

ง.

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

6
1
12

36
6
72

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน
4
ชุดวิชา
32202 การจัดการการตลาดและการผลิต*
92117 สหกรณ์กบ
ั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
92222 การบัญชี การเงิน และการภาษี อากรสาหรับสหกรณ์
หมวดวิชาเฉพาะ 6
ชุดวิชา
92116 ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการสหกรณ์
92221 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์
92320 การจัดและดาเนินงานการสหกรณ์
92423 วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์
92424 การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์
92425 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

มหาวิทยาลัยกาหนดปิ ดชุดวิชาดังกล่าว ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ดังนัน
้ ให ้นักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชา 30210 การจัดการการ
ผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด แทน

