
หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา2565   

รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 

 
รายละเอียดของหลักสูตร “หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต” 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกจิ  
ส าหรับวุฒิสมัคร  ปวส. หรือเทียบเท่า 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย) : บรหิารธุรกิจบัณฑิต  
ช่ือย่อ (ไทย) : บธ.บ.  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.B.A.  
 
กลุ่มวิชาเอก  
การบริหารทั่วไป  
 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
120 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเอก 
หน่วยกิตรวม 

 
วิชาศึกษาทั่วไป 

(หน่วยกิต) 

วิชาเฉพาะ (หน่วยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 
(หน่วยกิต) วิชาแกนร่วม

บังคับ 
กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
กลุ่มวิชาเอก

เลือก 
การบริหารทั่วไป 120 30 30 - 54 6 

 

 

** ส าหรับการใช้วุฒิ ปวส. สมัคร จะได้รับยกเวินวิชาพ้ืนฐาน 10 วิชา และสามารถเทียบโอนสูงสุด 6 วิชา 
ท้ังหมด 48 หน่วยกิต ** 
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แผนการช าระค่าเล่าเรียน ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาคต้น ชั้นปีที่1 

กลุ่มวิชาเอก 
ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร 
(บาท) 

ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 
งวดที ่

1 
งวดที ่

2 
งวดที ่

3 
งวดที ่

1 
งวดที ่

2 
งวดที ่

3 
บริหารทั่วไป 180,000 37,500 37,500 15,000 37,500 37,500 15,000 

 

รูปแบบการช าระเงินแต่ละชั้นปี สามารถเล ือกช าระได้ 3 แผนดังน้ี 

1. ช าระเป็นงวด ปลีะ3 งวด ตามแผนการช าระค่าเลา่เรียน 
2. ช าระค่าเลา่เรียนตลอดชั้นปีในคร้ังเดียว (จะได้รับส่วนลด 2,000 บาท) 
3. ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือน 3 เดือน/งวด มีคา่ธรรมเนียม 500 บาท/งวด 

วิธกีารช าระค่าเล่าเรียน ชั้นปีที่1   

1. งวดที1่ จดัเก็บก่อนเปดิภาคเรียนที่1 (ภายในเดือนสิงหาคม) และจัดเก็บงวดต่อไปอีก 4 เดือน 
2. งวดที2่ จดัเก็บในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 
3. งวดที3่ จดัเก็บในช่วงเดือนมีนาคม ในปถีัดไป  

 

** กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าที่หลกัสูตร ** 
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รายวิชาเรียนในหลักสูตรบรหิารทั่วไป 

 รหัสวชิา ชื่อวิชา 
 

ชื่อวิชา (Eng.) 
 

วิชา GE 6 หน่วยกิต (2 วิชา) 

1 GE073 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ2 Business English for International Communication 2 
2 GE074 ภาษาอังกฤษส าหรับมืออาชีพ English for the Professionals 

วิชาแกนบริหาร 30 หน่วยกิต (5 วิชา) 
1 EC914 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Principles of Economics for Business) 

2 SC911 สถิติธุรกิจ Business Statistics 
3 BA205 การเงินธุรกิจ Business Finance 
4 BA304 การจัดการการปฏบิัติการ Operations Management 
5 BA402 การจัดการเชงิกลยทุธ์ Strategic Management 

วิชาเอกเลือก 54 หน่วยกิต (17 วิชา) 
1 BK205 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ e-Marketing 
2 BK328 การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด Marketing Planning and Strategy 
3 BI302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management 

4 BM305 การเจรจาต่อรอง Negotiation 
5 BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว Family Business Management 
6 BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Financial Statements Analysis 
7 BK101 พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior 

8 BF201 การจัดการทางการเงิน Financial Management 
9 BM302 การพัฒนาธุรกิจท่ียัง่ยืน Sustainable Business Development 
10 BM312 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information Systems 
11 BM409 การบริหารโครงการ Project Management 

12 BN201 ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์ Fundamental of Supply Chain and Logistics 
รายวิชาเอกเลือก อาจจะสลบัลงเป็นวิชาฝึกงาน ขึ้นอยู่กับหลักสตูจัดวชิาในเทอมน้ันๆ 


