
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 3 ชุดวชิา (18 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา (132  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
     บังคับ 1 ชุดวชิา

10151

10111

10161

10162

10163

10131

10152

10103

10121

10164

10141

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

32206

60120

92116

92117

92220
92223
92311
92320
92411
92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 3 ชุดวชิา
   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิาภาษา

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์

สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

   วชิาแกน บังคับ 6 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

 : บธ.บ. (สหกรณ์)

   B.B.A. (Co-operatives)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์

กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง
การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์
การจดัการสหกรณ์เชงิกลยทุธ์

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์
ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์ *

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30209

30210

30211

92116

92117

92223

92311

92320

92411

92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : บธ.บ. (สหกรณ์)

   B.B.A. (Co-operatives)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์)

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : ส าเร็จการศึกษา (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบั

   บริหารธรุกจิ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์

การจดัการสหกรณ์เชงิกลยทุธ์

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์ *



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

30208

30210

30211

60120

92116

92117

92223

92311

92320

92411

92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใชใ่นสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบั

   บริหารธรุกจิ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

   B.B.A. (Co-operatives)

 : บธ.บ. (สหกรณ์)

อารยธรรมมนุษย์

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์ *

การจดัการสหกรณ์เชงิกลยทุธ์

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์

สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา (72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30210

30211

92116

92117

92220

92223

92311

92320

92411

92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการสหกรณ์เชงิกลยทุธ์

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบับริหารธรุกจิ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์ *

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

 : บธ.บ. (สหกรณ์)

   B.B.A. (Co-operatives)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

30208

30210

60120

92116

92117

92220

92223

92311

92320

92411

92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives)

 : บธ.บ. (สหกรณ์)

   B.B.A. (Co-operatives)

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์

การจดัการสหกรณ์เชงิกลยทุธ์

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์ *

Last updated: 19-March-2018

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบับริหารธรุกจิ

สหกรณ์กบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมอืง

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี


