
      โครงการปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  

    ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   รับสมัครนิสิตใหม ่ประจําปี 2552    

 รับสมัคร : วันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 4 กันยายน 2552 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ : วันที่ 4 กันยายน 2552 

 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 กันยายน 2552 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : วันที่ 7 กันยายน 2552 

 รายงานตัวและลงทะเบียน : วันที่ 9 กันยายน 2552 

 ปฐมนิเทศ  : วันที่ 12 กันยายน 2552 

 เรียนปรับพื้นฐาน 
: วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 และ  

: วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 

 เปิดภาคการศึกษา : วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 

< < < คุณสมบัติของผู้สมัคร > > > 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา คะแนนเฉลี่ย(GPA) ไม่ตํ่ากว่า 2.00 

 สถานที่รับใบสมัครและ 

   รับสมัคร 

ห้อง EC 1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900            

โทรศัพท์ : 0-2940-6343 , 0-2561-0928 และ 0-2561-3468 

  วิธีการสอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ ์พิจารณาจากความรู ้ความตั้งใจ การนําไปใช้และ

ความสามารถ ตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษา รวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบ

สมัครและหลักฐานการสมัคร  

   หลักฐานการรับสมัคร 1. ใบสมัคร ค่าสมัคร 500 บาท 
2. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 3 รูป (ชาย-หญิงสวมชุดสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท) 
3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ฉบับ 
4. สําเนาปริญญาบัตร  จากสถาบันการศึกษา 2 ฉบับ 
5. สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)  
         5.1 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาใช้สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับ                            

         สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปรญิญาตรี จํานวน 2 ฉบับ 
         5.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 

        5.2.1 สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับปริญญาตรี จํานวน 2 ฉบับ 
        5.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาที่เรียนที่เหลือจากข้อ  5.2.1                   

6. สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 2 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองการทํางาน 2 ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 

   Download ใบสมัคร  http://grad.eco.ku.ac.th 
http://master-coop.eco.ku.ac.th 

 



ปริญญาที่ไดร้ับ 
 

โครงการฯ ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ช่ือปริญญา   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) หรือ ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) Master of Arts 
(Cooperative Economics) หรือ M.A. (Cooperative Economics) 

 
    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตร
การศึกษา 2 ป(ี แผน ข) จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเอกไม่น้อยกว่า 32 หน่วย
กิต การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต เม่ือนิสิตเรียนครบตามหลักสูตรและปรากฏระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า 
3.00 ทุกรายวิชาแล้ว จะต้องสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (Written Comprehensive Examination) และ
สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย (Oral Final Examination) ตามที่โครงการฯ กําหนด  
         องค์ความรู้หลักที่เรียนประกอบด้วยการสหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการวิจยั 
 

 
 

หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (ตุลาคม-มกราคม) 

125541 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสําหรบัการสหกรณ ์
(Microeconomic and Macroeconomic Theory for Cooperatives) 

125511 ลัทธิและหลักสหกรณ์ขัน้สูง 
(Advanced Cooperative Doctrine and Cooperative Principles) 

125523 การจัดการธุรกิจสหกรณ ์
(Cooperative Business Management) 

              ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) 

125512 เศรษฐศาสตรส์หกรณ์ขั้นสูง 
(Advanced Cooperative Economics) 

125526 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสหกรณ ์
(Information System for Cooperative Business Management) 

125591 วธิีวิจัยทางสหกรณ์ขัน้สูง 
(Advanced Research Methods in Cooperatives) 

              ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (มิถุนายน-กันยายน) 

125524 บัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 
(Managerial Cooperative Accounting) 

125525 การเงินสหกรณ์ขัน้สูง 
(Advanced Cooperative Finance) 

125528 การวางแผนเชิงกลยุทธส์ําหรบัธุรกจิสหกรณ ์
(Strategic Planning for Cooperative Business) 

              ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (ตุลาคม-มกราคม) 

125527 การตลาดสหกรณข์ัน้สูง 
(Advanced Cooperative Marketing) 

125597 สัมมนา 
             ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) 
125597 สัมมนา 
125595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
             ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (มีนาคม-มิถุนายน) 
125595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  ระยะเวลาการศึกษา  
 

หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี  
แบง่เป็น 3 ภาคการศกึษา ต่อปี ภาคการศกึษาละ        
15 สัปดาห์ คือ 
 ภาคการศกึษาที่ 1   ตุลาคม-มกราคม 
    ภาคการศกึษาที่ 2   กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
 ภาคการศกึษาที่ 3   มิถุนายน-กันยายน 
เรยีนเฉพาะ 
 วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 วันอาทติย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 หรอื 
     วันเวลาอื่นตามความจําเป็นที่จะกําหนดเป็นครัง้ ๆ ไป 

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
              

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   

2  ปี  ค่ าบํ ารุ งมหา วิทยาลั ย  ค่ าห น่ วยกิต 

ค่าธรรมเนียม ประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสน

ห้าหมื่นบาท) ทั้งน้ีไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาษาอังกฤษ 
 



 
 


