
  

ระดบัปรญิญาตร ี(พหวุทิยาการ) 
 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  แขนงวชิาสหกรณ์  

 
 1. ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ทุกสาขาวชิา   มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 8 48  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 18  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  

      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  

  10103 ทกัษะชวีติ 
  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาแกน 8 ชุดวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร 

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ* 
  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
  92117  สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

  92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง 

  92222 การบัญช ีการเงนิ และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 
  92322 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการสหกรณ์ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา  
  92116 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ 

  92221 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

  92217 ธนกจิและบัญชสีหกรณ์เพือ่การจัดการ 
  92320 การจัดและด าเนนิงานการสหกรณ์ 

  92423 วธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 
  92424 การบรหิารธรุกจิเฉพาะสหกรณ์ 

  92425 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
  94431 การจัดการการตลาดสนิคา้เกษตร 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   3 ชุดวชิา   

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

 หมายเหต ุ * มหาวทิยาลยัก าหนดปิดชดุวชิาดงักลา่ว ตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่2/2553 ดงันัน้ ใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 30210 การจัดการการผลติ
และด าเนนิงาน และหลกัการตลาด แทน 
 

  

ระดบัปรญิญาตร ี (พหุวทิยาการ) 
 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  แขนงวชิาสหกรณ์ 

 

 2. ส าเร็จการศกึษา  ปวส.  หรอื ปวท. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ป.กศ. สงู หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่  หรอืปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา   มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  

 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 5 30  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
      

 
 

 

 

     



 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา  
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา  

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ* 

  92117 สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม  
  92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง 

  92222 การบัญช ีการเงนิ และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา  

  92116 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ 
  92320 การจัดและด าเนนิงานการสหกรณ์  

  92423 วธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 

  92424 การบรหิารธรุกจิเฉพาะสหกรณ์ 
  92425 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 หมายเหต ุ * มหาวทิยาลยัก าหนดปิดชดุวชิาดงักลา่ว ตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่2/2553 ดงันัน้ ใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 30210 การจัดการการ

ผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด แทน 

    

  

ระดบัปรญิญาตร ี(พหวุทิยาการ) 
 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  แขนงวชิาสหกรณ์   

  
 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท. หรอื ป.กศ. สูง หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ทีม่ ิใ่ช่สาขาวชิา

พาณชิยกรรม การเงนิ การบญัช ีเศรษฐศาสตรบ์รหิารธุรกจิ หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธุรกจิ  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  
 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   13 78  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา  
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา  
  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ* 

  92117 สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
  92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง 

  92222 การบัญช ีการเงนิ และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  
  92116 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ 

  92221 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
  92320 การจัดและด าเนนิงานการสหกรณ์ 

  92423 วธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 
  92424 การบรหิารธรุกจิเฉพาะสหกรณ์ 

  92425 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
 หมายเหต ุ * มหาวทิยาลยัก าหนดปิดชดุวชิาดงักลา่ว ตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่2/2553 ดงันัน้ ใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 30210  การจัดการการ

ผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด แทน 

   

 ระดบัปรญิญาตร ี(พหวุทิยาการ)  

 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  แขนงวชิาสหกรณ์ 
 

 4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร ์หรอืเกษตรศาสตร ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 4 24  



 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา  

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ* 
  92117 สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

  92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง 
  92222 การบัญช ีการเงนิ และการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  

  92116 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัการสหกรณ์ 
  92221 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 

  92320 การจัดและด าเนนิงานการสหกรณ์ 
  92423 วธิกีารวจิัยทางสหกรณ์ 

  92424 การบรหิารธรุกจิเฉพาะสหกรณ์ 

  92425 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารธรุกจิสหกรณ์ 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   
 หมายเหต ุ * มหาวทิยาลยัก าหนดปิดชดุวชิาดงักลา่ว ตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่2/2553 ดงันัน้ ใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนชดุวชิา 30210 การจัดการการ

ผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด แทน 

   

 


