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รหัสและช ื อหลักสูตร 
หมวดท  ่ 1 ข้อมูลท ั่วไป 

ภาษาไทย หลืักสูตรบรื หารธืุรก จบัณฑื ต สาขาว ืชาบร หารธืุรก จ 
ภาษาอืังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business 

Administration 
ชื่อปรญิญาและสาขาว ิชา 

ชื ่อเต็ม (ภาษาไทย) บร หารธืุรก จบัณฑื ต (บร หารธืุรก จ) 
ชื ่อเต็ม (ภาษาอืังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Business Administration) 
ชื ่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (บร หารธืุรก จ) 
ชื ่อย่อ (ภาษาอืังกฤษ) B.B.A. (Business Administration) 

ว ิชาเอก 
แขนงว ืชาการบร หารทรพัยากรมนืุษย ์(Human Resource Management) 
แขนงว ืชาการเง นการธนาคาร (Finance and Banking) 
แขนงว ืชาการตลาด (Marketing) แขนงว ืชาธืุรก จระหว่าง
ประเทศ (International Business) แขนงว ืชาการ
ประกอบการธืุรก จ (Entrepreneurship) 
แขนงว ืชาการจัดการธรุก จบร การ (Business Service Management) 

จานวนหน วยกิตท ่เร ยนตลอดหลักสูตร 
จานวนหนว่ื ยก ตตลอดหลักสูตร ไม่น ือยกว่า 129 หน่วยก ต 

รูปแบบของหล ักสูตร 
1.  รูปแบบ 

หลืักสูตรระดับปร ญญาตร ี4 ปี 
2.  ภาษาท ่ใช ้

ภาษาไทย 
3.  การรับเขา้ศ  กษา 

รับนักศึกษาไทย และ/หร ือนืักศกึษาต่างชาต มืีความรู ืในการอ่าน การเขืียนภาษาไทยเป็นอยื่างดี 
4.  ความร วมมือกับสถาบนัอ ื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวื ทยาลัยราชภืัฏสวนสืุนันทา 
5.  การให้ปรญิญาแก ผูส้าเร็จการศ  กษา 

ได รับปรื ญญาเพืียงสาขาเดียว 



 

 

 

หลักสูตรและอาจารย์ผ ู้สอน 
1 หลักสูตร 

1.1 จานวนหน วยกิต 
จานวนหนื่วยก ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น อยกว่า 129 หน่วยก ต 
1.2 โครงสรา้งหล ักสูตร 
หลืักสืูตรบร ืหารธืุรก ืจบืัณฑ ืต สาขาว ืชาบร ืหารธืุรก ืจ ว ชาเอกืการบรื หารทรืัพยากรมนืุษย์ (Human 

Management) การเง ืนการธนาคาร (Finance and Banking) การตลาด (Marketing) ธืุรก ืจระหวื่างประเทศื
(International Business) การประกอบการธืุรก จ (Entrepreneurship) การจืัดการธืุรก ืจบร ืการ (Business 
Service) ระดับปร ญญาตร ีมีสัดสื่วนหนื่วยก ตแยกตามหมวดว ืชาและกลุ่มว ืชาดังนี้ 

ก. หมวดว ิชาการศ  กษาทัว่ไป เรียนไม่น ือยกว่า 30 หน วยกิต 
(1) กลุ่มว ชาภาษา 12 หน่วยก ตื
(2) กลุ่มว ชามนุษยศาสตรื์และสังคมศาสตร ์  9 หนื่วยก ตื
(3) กลุ่มว ชาวื ทยาศาสตร์และคณ ตศาสตรื์ 9 หนื่วยก ต 

ข. หมวดว ิชาเฉพาะ เรียนไม่น อยกว่า 93 หน วยกิต 
(1) ว ืชาแกน 42 หน่วยก ต 
(2) ว ืชาเฉพาะด าน 39 หน่วยก ต 

-  บังคับเรียน 24 หน่วยก ต 
-  เล อกเรียน 15 หน่วยก ต 

(3) ว ืชาภาษาอืังกฤษสาหรับว ืชาชืีพ 6 หน่วยก ต 
(4) ว ืชาสหก จศืึกษาหร อการฝึกประสบการณ์ว ชาชืีพ 6 หน่วยก ต 

มีการอบรมก่อนออกสหก จศึกษาหรื อการฝืึกประสบการณื์ว ชาชืีพ ดังนี ้
-  การอบรมภาษาอังกฤษเพ ่อการสนทนาทางธุรก จ ไม่น อยกวื่าื10 ชืั่วโมง 
-  การอบรมการใชื งานคอมพ วเตอรเ์พ ่องานธุรก จ ไมื่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
-  การอบรมบุคลื กภาพ ไม่น อยกวื่าื10 ชืั่วโมง 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร   เรียนไม่น อยกว่า 6  หน วยกิต 



 

 

รหัสว ิชา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 การใช ภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Usage 
GEL1102 ภาษาอืังกฤษเพ ืื่อการส ื่อสารและการสื บค น 3(3-0-6) 

English for Communication and Information Re trieval 
GEL1103 ภาษาอืังกฤษเพ ืื่อการส ื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
 

GEL2201 ภาษาไทยเช งว ืชาการ 3(3-0-6) 
Thai for Academic Purpose 

GEL2202 ภาษาอืังกฤษเช งว ืชาการ 3(3-0-6) 
English for Academic Purpose 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Languages 

GEL2204 ภาษาไทยเพื ่อการประกอบว ืชาชืีพ 3(3-0-6) 
Thai for Careers 

 

GEH1101 สนุทรียภาพกับชวีื ต 3(3-0-6) 
Aesthetic Appreciation 

GEH1102 สังคมไทยในบรื บทโลก 3(3-0-6) 
Thai Society in Global Context 

 

GEH2201 การพืัฒนาตน 3(3-0-6) 
Self Development 

GEH2202 ความจร งของชีวื ต 3(3-0-6) 
Truth of Life 

GEH2203 ชืีวื ตในสังคมพหุวืัฒนธรรม 3(3-0-6) 
Life in Multicultural Society 

GEH2204 ความเป็นพลเม ือง 3(3-0-6) 
Civil Education 

 

รายว ิชาในหลักสูตร 
ก. หมวดว ิชาการศ  กษาทัว่ไป เรียนไม่น ือยกว่า 30 หน วยกิต 
1. กลุ มวิชาภาษา เรียนไม่น อยกว่า 12 หน่วยก ต 

ก. บังค ับเร ยน 3 รายว ืชา 9 หนื่วยก ต ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. เลือกเร ยน 1 รายว ืชา 3 หน่วยก ต ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. กลุ มว ิชามน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ เรียนไม่น ือยกวื่า 9 หน่วยก ต 
ก. บังค ับเร ยน 2 รายว ืชา 6 หน่วยก ต ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ข. เลือกเร ยน 1 รายว ืชา 3 หนื่วยก ต ดังนี ้



 

 

GES1101 เทคโนโลยืีสารสนเทศเพ ืื่อการส ่อสารและการเรยีนรู  3(3-0-6) 
Information Technology for Communication and Learning 

GES1102 วื ทยาศาสตร์และเทคโนโลยืีกืับคณุภาพชืีวื ต 3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 

 

ACC1107 หลืักการบัญชืีเบ อ้งต น 3(2-2-5) 
Fundamental Accounting 

ACC2107 การบัญชีบรื หาร 3(3-0-6) 
Managerial Accounting 

BCM1104 การประยืุกต์สารสนเทศทางธืุรก จ 3(2-2-5) 
Information Application in Business 

BEC1111 เศรษฐศาสตรจ์ืุลภาค 3(3-0-6) 
Microeconomics 

BEC2104 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
Macroeconomics 

 

 

รหัสว ิชา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEH2205 ทักษะชืีวื ตเพ ืื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์ 3(3-0-6) 

Life Skills for the Absolute Human 

3. กล ุ มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรยีนไม่น ือยกวื่า 9 หน่วยก ต 
ก. บังค ับเร ยน 2 รายว ืชา 6 หนว่ื 

 

 

ยก ต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ข. เลือกเร ยน 1 รายว ืชา 3 หนื่วยก ต ดังนี ้
GES2201 วื ทยาศาสตร์และเทคโนโลยืีกืับสื ่งแวดล ือม 3(3-0-6) 

Science and Technology for Environment 
GES2202 การคื ดและการตืัดส นใจ 3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making 
GES2203 ความรู เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 

Information Literacy 
GES2204 คณื ตศาสตร์เพ ืื่อชืีวื ต 3(3-0-6) 

Mathematics for Quality of Life 
GES2205 นันทนาการเพื ่อคุณภาพชืีวื ต 3(3-0-6) 

Recreation for Quality of Life 
GES2206 ชืีวื ตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

Life and Health 
 

ข. หมวดว ิชาเฉพาะ เรียนไมื่น อยกวื่า  93 หน  วยกิต 
(1) วิชาแกน 42 หน  วยกิต 



 

 

INB2202 การจัดการธรุก จระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Business Management 

INB4310 การตลาดสาหรบัธืุรก จระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
Marketing for International Business 

INB3206 การจัดการการเง นระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Financial Management 

INB3207 การจัดการหว่งโซ่อปุทานและการจัดส่งระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Supply Chain and Logistic Management 

INB3208 การจัดการองคื์การต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
Cross Cultural Organization Management 

INB3209 กฎหมายธืุรก จระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
Legal Issues in International Business 

INB4206 เทคโนโลยืีสาหรับการจัดการธืุรก จระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
Technology for International Business Management 

INB4708 สัมมนาธืุรก จระหว่างประเทศ 3(2-2-5) Seminar in International Business 
 

 

รหัสว ิชา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
BUA2102 กฎหมายธืุรก จ 3(3-0-6) 

Business Law 
BUA3102 จร ยธรรมทางธุรก จและความรับผื ดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

Business Ethics and Social Responsibility 
BUA3126 สถ ต ธืุรก จ 3(3-0-6) 

Business Statistics 
BUA4103 การว จืัยธืุรก จ 3(2-2-5) 

Business Research 
FIN1104 การเง นธรุก จ 3(3-0-6) 

Business Finance 
FIN2104 ภาษอีากรธุรก จ 3(3-0-6) 

Business Taxation 
HRM1102 การจัดการองคื์การ 3(3-0-6) 

Organization Management 
HRM4102 การจัดการเช งกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

Strategic Management 
MKT1104 หลืักการตลาด 3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
(2) วิชาเฉพาะด้าน 39 หน วยกิต 

น ักศ กษาเลือกเร  ยนเพ ยงแขนงว ิชาใดวิชาหน ่งเท าน ั้น 
(2.1) บังค ับเร ยน 24 หน วย
กิต 
(2.1.4) แขนงว ิชาธ ุรกิจระหว  างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BUA1305  ภาษาอืังกฤษสาหรืับการส ่อสารทางธรุก จระดับพื ้นฐาน 3(3-0-6) 
  

English for Basic Business Communication 
BUA3303  การจัดการการผลื ตและการปฏื บัต การ 3(3-0-6) 

 Production and Operations Management 
BUA3304  การว เคราะห์เช งปร ืมาณ 3(3-0-6) 

 Quantitative Analysis 
 

 
(2.2) เลือกเร  ยนรายว ิชาต  อไปน  ้ไม  น ้อยกว  า 15 หน วยกิต 

น ักศ กษาเลือกเร  ยนเพ ยงแขนงว ิชาใดวิชาหน ่งเท าน ั้น 
 
 

(2.2.4) แขนงว ิชาธ ุรกิจระหว  างประเทศ 



 

 

 

รหัสว ิชา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
BUA4318 ภาษาอืังกฤษสาหรืับการส ่อสารทางธรุก จระดับสืูง 3(3-0-6) 

English for Advanced Business Communication 
INB2307 การจัดการเพื ่อการสง่ออกและนาเข า 3(3-0-6) 

Export – Import Management 
INB2309 เศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการค าระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Economics and Trade Policy 
INB2313 การบร หารความเสืี่ยงทางการเง นของธุรก จระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 

Financial Risk Management for International Business 
INB3312 การคื าและนโยบายการแข่งขืัน 3(3-0-6) 

Trade and Competition Policy 
INB3313 การเจรจาต่อรองสาหรับธืุรก จระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

Negotiation for International Business 
INB3315 การจัดการทรืัพยากรมนุษย์ระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Human Resources Management 
INB3316 การว เคราะหื์และการพยากรณ์ธรุก จ 3(3-0-6) 

Business Forecasting and Analysis 
INB4314 สถานการณ์ปัจจุบนัของการจืัดการธรุก จระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 

Current Issues in International Business Management 
INB4315 การว จืัยธืุรก จระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

International Business Research 
INB4317 การศกึษาค ืนคว าอ สระ 3(2-2-5) 

Independent Study 
 



 

 

BUA4923 สหก จศืึกษา 6(0-500-0) 
Co-operative Education 
หร อ 

BUA4924 การฝึกประสบการณื์ว ืชาชืีพบร หารธืุรก จ 6(0-500-0) 
Field Experience in Business Administration 

 

BUA2142 ภาษาอืังกฤษธุรก จ 3(3-0-6) 
Business English 
  

 INB2502 ภาษาอืังกฤษสาหรืับธืุรก จระหวื่างประเทศ 3(3-0-6) 
English for International Business 

 

 

 
 
(3) ว ิชาภาษาอ ังกฤษสาหร ับว ิชาช  พ 6 หน  วยกิต 

(3.1) บังค ับเร ยน 3 หน  วกิต 
 

 
 
 

(3.2) บังค ับเร ยนตามแขนงว ิชา 3 หน  วยกิต 
(3.2.4) แขนงว ิชาธ ุรกิจระหว  างประเทศ 

 

 
 

 
(4) วิชาสหกิจศ กษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาช พ 6 หน  วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการอบรมกื่อนออกสหก จศกึษาหร อการฝืึกประสบการณื์ว ืชาชืีพ ดังนี้ 
- การอบรมภาษาอืังกฤษเพื ่อการสนทนาทางธุรก จ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
- การอบรมการใช งานคอมพ ืวเตอร์เพ ื่องานธืุรก จ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
- การอบรมบุคล กภาพ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง ค.  หมวด

วิชาเลือกเสร   เรียนไม่น อยกว่า   6 หน วยกิต ให ืเล ือกเรืียน
รายว ชาใดๆ ในหลืักสืูตรมหาวื ทยาลืัยราชภัฏ โดยไมื่ซื ากืับรายว ชาทีื่เคยเรืียนมาแล ืว 

และต องไม่เป็นรายว ืชาทีก่าหนดให เรืียนโดยไมื่นับหน่วยก ตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสืูตรของสาขาว ชานี้ 
 


