
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190033 Flag :  01

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 3 ชุดวชิา (18 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา (132 หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
     บังคับ 2 ชุดวชิา

10141

10151

10111

10161

10162

10163

10131

10152

10103

10121

10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

32206

60120

 : 90914 -
 : 909 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ไทยศึกษา

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives and Community Business

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives and Community Business)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาแกน 6 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

 : บธ.บ. (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   B.B.A. (Co-operatives and Community Business)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิาภาษา

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ



92116

92117

92220

92223

92311

92320

92411

92425

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 3 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน *

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190034 Flag :  02

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

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

 : 90914 -
 : 909 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives and Community Business)

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives and Community Business

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง

   กบับริหารธรุกจิ

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน *

 : บธ.บ. (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   B.B.A. (Co-operatives and Community Business)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190035 Flag :  03

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

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

 : 90914 -
 : 909 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน

อารยธรรมมนุษย์

   วชิาแกน 4 ชุดวชิา

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน *

การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives and Community Business)

   B.B.A. (Co-operatives and Community Business)

 : บธ.บ. (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใชใ่นสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ 

   หรือสาขาวชิาที่ไม่เก่ียวข้องกบับริหารธรุกจิ

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives and Community Business

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190036 Flag :  04

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

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

 : 90914 -
 : 909 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบับริหารธรุกจิ

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน *

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

ไทยศึกษา

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives and Community Business)

 : บธ.บ. (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   B.B.A. (Co-operatives and Community Business)

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives and Community Business

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0190037 Flag :  05

แขนงวชิา
วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

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

 : 90914 -
 : 909 สหกรณ์และธรุกจิชมุชน

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

Last updated: 22-March-2022

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาพณิชยกรรม การเงิน การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิา

    ที่ไม่เก่ียวข้องกบับริหารธรุกจิ

สหกรณ์และธรุกจิชมุชนกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

   Bachelor of Business Administration Program in Co-operatives and Community Business

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   Bachelor of Business Administration (Co-operatives and Community Business)

 : บธ.บ. (สหกรณ์และธรุกจิชมุชน)

   B.B.A. (Co-operatives and Community Business)

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการการเงินและการภาษีอากรส าหรับสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

การจดัการสหกรณ์และธรุกจิชมุชนเชงิกลยทุธ์

การจดัการและการด าเนินงานสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

สารสนเทศและวธิกีารวจิยัทางสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์และธรุกจิชมุชน

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารธรุกจิสหกรณ์และธรุกจิชมุชน *

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช


