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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  บางเขน คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร    

 ชื่อหลักสูตร 

    ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program 

     (International Program)   

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต  

ชื่อยอ  บธ.บ.  

ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration   

 ชื่อยอ  B.B.A.   

3. วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 121 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ) 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาอังกฤษ 

มคอ. 2 
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5.3 การรับเขาศึกษา 

รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม 

    ครั้งท่ี …..../2562  เม่ือวันท่ี ………… เดือน ..............……….. พ.ศ. 2562 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี................ 

    เม่ือวันท่ี.................  เดอืน............................... พ.ศ.2562 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ป พ.ศ. 2565 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. ผูประกอบการ 

2. นักวิจัยทางธุรกิจ 

3. นักวิเคราะหทางธุรกิจ 

4. เจาหนาท่ีดานการวางแผนธุรกิจ 

5. เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ 

6. พนักงานบริหารงานท่ัวไป 

7. พนักงานสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล 
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3.  หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 121 หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  - กลุมสาระอยูดีมีสุข                                         ไมนอยกวา                                  3 หนวยกิต 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     ไมนอยกวา                                  3 หนวยกิต 

  - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                                                               13 หนวยกิต 

  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก                 ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

  - กลุมสาระสุนทรียศาสตร                                   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไมนอยกวา                                                76 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะบังคับ                                                           49 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะเลือกในหมวดการเงิน หรือบริหารธุรกิจ                                                                                                     27 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไมนอยกวา                                                                         15 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
1.1)  กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา       3 หนวยกิต 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
                      (Physical Education Activities) 

 

และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

1.2)  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3)  กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร        13 หนวยกิต 
- วิชาภาษาไทย      3( - - ) 
- วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา     9( - - ) 
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร     1( - - ) 

1.4)  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา      8 หนวยกิต 
01999111  ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 
               (Knowledge of the Land) 

และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.5)  กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา           76  หนวยกิต  

    2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 49  หนวยกิต  

01130151       ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องตน 
(Introduction of Accounting Information System) 

3(3–0–6) 

01130171 การบ ัญช ีการเง ิน 
(Financial Accounting) 

3(3–0–6) 

01130172 การบ ัญช ีเพ ื่อการจ ัดการ 
(Management Accounting) 

3(3–0–6) 

01131211 การเง ินธ ุรก ิจ  
(Business Finance) 

3(3–0–6) 

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน                                            
(Principles and Policy of Investment)                                                         

3(3–0–6) 

01132111 หล ักการจ ัดการ 
(Principles of Management) 

3(3–0–6) 

01133211 การจัดการการผลิต                                                    
(Operations Management) 

3(3–0–6) 

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน   
(Introduction to Electronic Commerce)                                     

3(3–0–6) 

01134111 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing)                                                         

3(3–0–6) 

01140221*   กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ 
(Law and Tax for Business) 

3(3–0–6) 

01140231* ดัชนีทางเศรษฐกิจเพ่ือการพยากรณ  
(Economic Indicators for Forecasting) 

3(3–0–6) 

01140311* คณิตศาสตรและสถิติสําหรับธุรกิจ 
(Mathematics and Statistics for Business) 

3(3–0–6) 

01140491* 
   

ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ     
(Basic Research Methods in Business)                                               

3(3–0–6) 

01140492* การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ  
(Internship Practice)               

    3 

01140493* 
 

การใหบริการวิชาการแกสังคม 
(Academic Service for Society) 

    3 
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01130112 การบ ัญช ีข ั้นกลาง I 
(Intermediate Accounting I) 

3(3–0–6) 

01130211 
 

การบ ัญช ีข ั้นกลาง II 
(Intermediate Accounting II) 

3(3–0–6) 

01140497*   สัมมนา                                                                      
(Seminar) 

    1 

01140498*   
 

ปญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

    3 

    2.2) วิชาเฉพาะเลือก 27  หนวยกิต  

 ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 27 หนวยกิต ดังนี้   

        - หมวดว ิชาการเง ิน  

01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 
(Computer Applications in Financial Analysis) 

3(3–0–6) 

01131313 การสื่อสารทางการเงิน 
(Financial Communication) 

3(3–0–6) 

01131321 การเง ินระหว างประเทศ 
(International Finance) 

3(3–0–6) 

01131331 
 
 
*รายวิชาเปดใหม 

สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

3(3–0–6) 

01131332 
 

หลักการประกันภัย 
(Principles of Insurance) 

3(3–0–6) 

01131333   เครื่องมือจัดการความเสี่ยงทางการเงิน                      

(Financial Risk Management Instruments) 
3(3–0–6) 

01131335   ตลาดการเงินอาเซียน    

(ASEAN Financial Markets) 
3(3–0–6) 

01131337   การจัดการความม่ังค่ัง                                        

(Wealth Management) 
3(3–0–6) 

01131338   การประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย                                         
(Real Estate Valuation) 

3(3–0–6) 

01131411   การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                           
(Financial Planning and Control) 

3(3–0–6) 

01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย      
(Securities Analysis) 

3(3–0–6) 

                - หมวดวิชาบริหารธุรกิจ  
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01130221     หลักการบัญชีตนทุน 
(Principle of Cost Accounting) 

3(3–0–6) 

01130351    ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
(Accounting Information Systems) 

3(3–0–6) 

01130453 การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเชิงลึก                           
(Accounting Data Analytics)  

3(3–0–6) 

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
(Business Project Management) 

3(3–0–6) 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 
(International Business) 

3(3–0–6) 

01132361     การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
(Business Negotiation) 

3(3–0–6) 

01132461    ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3–0–6) 

01132462 การจดัการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3(3–0–6) 

01133321 การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว                                      
(Tourism Management) 

3(3–0–6) 

01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม  
(Hotel Management) 

3(3–0–6) 

01133341           การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 
(Introduction to Management of Technology)                                       

3(3–0–6) 

01133421 การจัดการบริการไมตรีจิตเบื้องตน 
(Introduction to Hospitality Management) 

3(3–0–6) 

01133427 การจัดการสายการบิน 
(Airline Management)                                                             

3(3–0–6) 

3) หมวดว ิชาเล ือกเสรี     ไม น อยกว า 15 หน วยก ิต 

 

 

01140341* การจัดการทรัพยากรมนุษยรวมสมัยในองคการ 
(Contemporary Human Resource Management) 

3(3–0–6) 

01140342*          
 

การจัดการรวมสมัย 
(Contemporary Management)      

3(3–0–6) 

01140441*                                                                           การจัดการหวงโซรวมสมัย 
(Contemporary Value Chain Management)    

3(3–0–6) 

01140442* 
 

การจัดการการตลาดรวมสมัย 
(Contemporary Marketing Management)      

3(3–0–6) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

3.1.4.1 ตัวอยางแผนการศึกษา  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130151 
01132111 
01999111 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องตน 
หลักการจัดการ 
ศาสตรแหงแผนดิน 
วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3( - - ) 
1( - - )  
3( - - ) 
3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 
01134111 
01175xxx 
  

การบ ัญช ีการเง ิน 
หลักการตลาด 
กิจกรรมพลศึกษา 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร   
วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 

3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2( - - )   
3( - - ) 
3( - - ) 

 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01140231  
01130172 
01133242 
01133211 
  

ดัชนีทางเศรษฐกิจเพ่ือการพยากรณ  
การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน   
การจัดการการผลิต  
วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3( - - ) 
3( - - ) 

  รวม 18( - - ) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 
01140221 
01140311 
  

การเงินธุรกิจ 
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ 
คณิตศาสตรและสถิติสําหรับธุรกิจ                                   
วิชาเฉพาะเลือก  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
6( - - ) 

 รวม 15( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131241 
  

หลักและนโยบายการลงทุน     
วิชาเฉพาะเลือก  
วิชาเลือกเสร ี 

3(3-0-6) 
6( - - ) 
6( - - ) 

 รวม 15( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01140491 
  

ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ     
วิชาเฉพาะเลือก  
วิชาเลือกเสร ี 

3(3-0-6) 
9( - - ) 
3( - - ) 

 รวม 15( - - ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง                    

01140492 การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ  
วิชาเฉพาะเลือก  
วิชาเลือกเสร ี

3 
6( - - ) 
3( - - ) 

 รวม 12( - - ) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต 
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131493 
01131497 
01140498 

การใหบริการวิชาการแกสังคม 
สัมมนา 
ปญหาพิเศษ 
วิชาเลือกเสรี 
รวม 

3 
1 
3  
3( - - ) 
10( - - ) 

 

 

 


