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สาขาวิชา เศรษฐศาสตรส์หกรณ์ (ภาคพิเศษ) รหัสสาขาวิชา X G 6 7 
โครงการ หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ (MCE) 
ภาควิชา สหกรณ ์
คณะ เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ชื่อย่อ ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
จํานวนที่จะรบั ภาคปลาย จํานวน 40 คน 
แบบ/แผน - แผน ก แบบ ก 2    จํานวน 10 คน 
 - แผน ข                จํานวน 30 คน 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาขั้นระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า  
2. คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00  

         การกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ควรสอดคล้องกับคุณสมบัติของเข้าศึกษาที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ทัง้น้ี
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/academics/index.php “คุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษา” 

 
กําหนดการรับสมัคร ประจําภาคปลาย  

รายละเอียด กําหนดการ 
รับสมัคร วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  
ดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ได้ที่ http://master–coop.eco.ku.ac.th (โครงการ MCE)  
สมัครด้วยตัวเอง  
 

โครงการMCE ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ค่าสมัคร 500 บาท   

สมัครทางไปรษณีย์ 
 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม 
2. เอกสารประกอบการสมัคร ลงนามสําเนาถูกต้องทุกฉบับ  
3. ชําเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีสะสมทรัพย์ เลขท่ี 043-7-49132-7  
   ช่ือบัญชี นางพรประภา คิคุทจิ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ 
4. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และแนบใบโอนเงินค่าสมัคร ทางไปรษณีย์   
เรียน โครงการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร-์ 
       สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
       เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
       กรุงเทพ 10900 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน  2561 



 

 
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

2 

รายละเอียด กําหนดการ 
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 
รายงานตัวและลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 
ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
เรียนปรับพื้นฐาน  วันเสาร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  

วันเสาร์ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 
เปิดภาคการศกึษา วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 

 
เอกสารและหลักฐานการสมัครประกอบการรับสมัคร   

1. ดาวน์โหลดใบสมัครฟรีได้ที่ เว็บไซต์ http://master-coop.eco.ku.ac.th ค่าสมัคร 500 บาท 
2. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 3 รูป (ชาย-หญิงสวมชุดสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)  

- ติดที่บัตรประจําตัวผู้สมัคร จํานวน 2 รูป 
  - ติดที่ใบสมัครบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 รูป 

3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ 
4. สําเนาปรญิญาบัตร  จากสถาบันการศึกษา 1 ฉบับ 
5. สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)  
      5.1 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาใช้สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับ                            

                   สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
      5.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 

                  5.2.1 สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
                  5.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาที่เรียนที่เหลือจากข้อ  5.2.1      
       6. สําเนาใบรายงานคะแนนสําหรับผู้ที่ศึกษาต่อเน่ือง 2 ปี (วุฒิ ปวส.) 

7. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 
วิธีการสอบคัดเลือกผูส้มัคร 

ใช้วิธีการสอบ สัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากความรู้ ความต้ังใจ การนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และความสามารถตลอดจน
เวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอ่ืน ๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  

 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตและลงทะเบียนเครือข่ายนนทรีกับบัณฑิต 
 รายงานตัวและถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามกําหนดการที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง 
ตามกําหนดการที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง 
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ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา 
 หลักสูตร 2 ปี  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคฤดูร้อน / ปี ดังน้ี 
 ภาคปลาย   เปิดภาคการศึกษา เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  เปิดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 ภาคต้น       เปิดภาคการศึกษา เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  

เวลาเรียน และสถานท่ีศึกษา  
เรียนเฉพาะ : วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ วัน เวลา อ่ืนๆตามความจําเป็นที่จะกําหนด   

             เป็นครั้งๆ ไป 
สถานทีศ่ึกษา  : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
          ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ประมาณ 180,000 บาท 
(หน่ึงแสนแปดหมื่นบาท) ทั้งนี้ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ และ ศึกษาดูงานต่างประเทศ       
 
จุดเด่นของหลกัสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์มหาบัณฑิต
ให้มีการวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่เรียนมาในชีวิตประจําวันและการทํางาน ส่งเสริมความพร้อม
ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และคํานึงถึงสังคมโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมอยู่เหนือประโยชน์ส่วนตน มหาบัณฑิตในสาขาน้ีจะ
มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ และแนวคิดสหกรณ์ จึงสามารถทํางานได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่นสหกรณ์ทุกประเภท หน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน 
และรวมถึงการทําธุรกิจส่วนตัวด้วย  

 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ เพ่ือแนะแนวทางในการศึกษา 
 

1. ปฐมนิเทศ 
1.1 เพ่ือให้นิสติใหม่มีความเข้าใจแนวคิดและปรัชญาของหลักสูตร และระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้จัก คุ้นเคย และรู้รกัสามัคคีในกลุม่นิสิต อันจะเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้นิสิตเข้ามี 
     ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
1.3 เพ่ือเสริมทักษะในการทํางานเป็นกลุ่ม (TEAM WORK)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ และนิสิตของโครงการฯทุกรุ่น 
1.5 เพ่ือให้นิสิตเกิดความรักในเกียรติ ศักด์ิศรี และมีความภาคภูมิใจและผูกพันในสถาบันการศึกษา 
 

2. ศึกษาดูงานภายในประเทศ  
2.1 เพ่ือให้นิสติได้ความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน 

 ความคิดเห็นในเรื่องวิชาการสหกรณ์ 
2.2 เพ่ือให้มีโอกาสได้สัมผัสและรับรู้ รับทราบการดําเนินงานสหกรณ์ในด้านต่างๆ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างทักษะและวิสัยทัศน์ให้ความรู้ทางด้านสหกรณ ์



 

 
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

4 

3. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
3.1  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ การจัดการธุรกิจและ ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 ในต่างประเทศ 
3.2 เพ่ือนิสิตจะได้รับประสบการณ์และเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ในต่างประเทศ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีมของนิสิตในภาควิชาสหกรณ์ 
 

4. มัชฌิมนิเทศ 
4.1 เพ่ือเตรียมหาหัวข้อเรื่องการทําวิทยานิพนธ์ และการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
4.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตจัดทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ และจัดทาํวิทยานิพนธ์ 
4.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจบการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสตูร  

  
5. เร่งรัดการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษาคน้คว้าอิสระ 

 เพ่ือให้นิสิตสามารถนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเร่งรัดวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้นิสิตสามารถจบการศึกษาได้
ในระยะเวลาที่กําหนด และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของโครงการฯ ได้พบปะคณาจารย์ที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้
นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําวิทยานิพนธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากทั้งคณาจารย์และในระหว่างนิสิตด้วย
กันเอง 

 
6. ฉลองปริญญา 

6.1 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และแสดงความยินดีกับความสําเร็จของนิสิตที่จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต 
6.2 เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และโครงการฯสร้างความร่วมมืออันดีต่อกันเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ใน

โอกาสต่อไป 
6.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และเพ่ือให้มีความผูกพันในสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆ  
 โครงการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) 

Master of Arts Program in Cooperative Economics (Special Program) 
ภาควชิาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Department of Cooperatives Faculty of Economics Kasetsart University 
 

 1. โทรศพัท ์ : 02-561-0928 ต่อ 602-605 , มือถือ : 081-553-0959 
 2. Facebook  : https://www.facebook.com/Mce.Coop.Econ.KU 
 4. LINE : MCE COOP KU     
 5. Website  : http://master-coop.eco.ku.ac.th   
 6. E-mail : mcecoopecon@gmail.com    


