
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  (ภาคพิเศษ)  
    ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   รับสมัครนิสิตใหม รุนที่ 7 ประจําปการศึกษา 2551    
 รับสมัคร : ต้ังแตวันจนัทรที่ 16 มิถนุายน - วันจนัทรที่ 15 กันยายน 2551 
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ : วันเสารที่ 18 กันยายน 2551 
 สอบสัมภาษณ : วันเสารที่ 20 - วันอาทิตยที ่21 กันยายน 2551 
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา : วันจนัทรที่ 6 ตุลาคม 2551 
 รายงานตัวและลงทะเบียน : วันเสารที่ 11 - วันอาทิตยที ่12 ตุลาคม 2551 
 ปฐมนิเทศ  : วันเสารที่ 18 ตุลาคม 2551 

 เรียนปรบัพืน้ฐาน 
: วันเสารที่ 25 - วันอาทิตยที ่26 ตุลาคม 2551 และ  
: วันเสารที่ 1 - วนัอาทิตยที ่2 พฤศจิกายน 2551 

 เปดภาคเรียน : วันเสารที่ 8 พฤศจิกายน 2551 
< < < คุณสมบัติของผูสมคัร > > > 

สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 

 สถานที่จําหนายและ 
     รับสมัคร 

ศูนยบัณฑิตศกึษาคณะเศรษฐศาสตร หอง Ec101-103 คณะเศรษฐศาสตร เลขที่ 
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

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

  วิธกีารสอบคัดเลือก โดยการสอบสมัภาษณ พิจารณาจากความรู ความตัง้ใจ การนําไปใชและ
ความสามารถ ตลอดจนเวลาที่จะใหในการศึกษา  รวมกับคุณสมบัติอ่ืนๆ จากใบ
สมัครและหลักฐานการสมคัร  

   หลักฐานการรับสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลว 
2. รูปสีหรือขาวดํา ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน (ชาย-หญิง สวมชุด   
    สุภาพชายตองผูกเน็คไท) 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 2 ชุด 
4. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
    จากสถาบนัการศึกษา 2 ชุด 
5. สําเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา 2 ชุด 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 1 ชุด (ถามี) 

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

  เว็บไซตที่เกี่ยวของ http://grad.eco.ku.ac.th 
 
 



  ปริญญาที่ไดรับ  
           โครงการฯ ใหการศึกษาระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตรสหกรณ โดยใชหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ) สําเร็จแลว ไดรับปริญญาศิลปะศาสตร  
มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ หรือ ศศ.ม.เศรษฐศาสตรสหกรณ Master of Arts Cooperative Economics   
หรือ M.A. (Co-op.Econ) 

หลักสูตร 
            หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) เปนหลกัสูตรการศึกษา 2 ป 
เมื่อนิสิตเรียนครบตามหลักสูตร และปรากฏแตมะดับคะแนนทุกวชิาแลวจะตองสอบประมวลความรูแบบขอเขียน  
(Written Comprehensive Examination) และสอบสัมภาษณข้ันสุดทาย (Oral Final Examination) ตามทีโ่ครงการฯ 
กําหนด  
         องคความรูหลักที่เรียนประกอบดวย การสหกรณ  เศรษฐศาสตร  การจัดการ  และพัฒนาสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนการการเรยีน  
 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ) 

125541 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับการสหกรณ 
(Economic Theory for Cooperatives) 

125511 ลัทธิและหลักสหกรณขั้นสูง 
(Advanced Cooperative Doctrine and Cooperative Principles) 

125523 
การจัดการธุรกิจสหกรณ 
(Cooperative Business Management) 
ปท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 2 (มีนาคม - มิถุนายน) 

125512 เศรษฐศาสตรสหกรณขั้นสูง 
(Advanced Cooperative Economics) 

125526 สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสหกรณ 
(Information System for Cooperative Business Management)   

 125591 วิธีวิจัยทางสหกรณขั้นสูง 
(Advanced Research Methods in Cooperatives) 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (กรกฎาคม - ตุลาคม) 

125524 บัญชีสหกรณเพื่อการจัดการ 
(Managerial Cooperative Accounting) 

125525 การเงินสหกรณขั้นสูง 
(Advanced Cooperative Finance) 

125528 การวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจสหกรณ 
(Strategic Planning for Cooperative Business) 

       ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ) 

125527 การตลาดสหกรณขั้นสูง 
(Advanced Cooperative Marketing) 

125597 สัมมนา  
xxxxxx หมวดวิชารอง 
xxxxxx หมวดวิชารอง 
       ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (มีนาคม - มิถุนายน) 
xxxxxx หมวดวิชารอง 
125597 สัมมนา   
125595 การศึกษาคนควาอิสระ 
       ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (กรกฎาคม - ตุลาคม) 
125595 การศึกษาคนควาอิสระ 

  ระยะเวลาการศกึษา  
 

  หลักสูตรใชระยะเวลาในการศึกษา 2 ป  
โดยแตละปแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา คือ 
ภาคการศึกษาที่ 1   พฤศจกิายน-กุมภาพนัธ 
ภาคการศึกษาที่ 2   มีนาคม-มิถุนายน 
ภาคการศึกษาที่ 3   กรกฎาคม-ตุลาคม 
       
 ในแตละสัปดาห  เรียน 2 วัน คือ 
วันเสาร เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 วันอาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 
       
 หรือวันเวลาอื่นตามความจาํเปนทีจ่ะ
กําหนดเปนคราว ๆ ไป 

  คาใชจายในการศึกษา  
 

             ประมาณคาใชจายตลอดหลักสูตร  2  ป  คาหนวยกิต 
ค าบํ ารุ ง  ค าธรรมเนี ยม   ประมาณ  150 ,000  บาท   
(หนึ่งแสนหาหมื่นบาท) ทั้งนี้ ไมรวมคาลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 


