
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 
  

 1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิดา้น
การเงนิและการธนาคาร และการบญัช ี  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 7 ชดุวชิา (42 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  

  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา  

  บงัคบั 7 ชดุวชิา  
  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ   

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32306 การลงทนุ  

  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  

  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  
  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  

  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 
  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ  

  32406 การจัดการสนิเชือ่  
  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 
  กลุม่จดัการงานธนาคาร 

  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  32421 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหโ์ครงการ  

  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 
  32422 หลกัการประกนัภัย  

  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  32404 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
   

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

  
 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิทีไ่มใ่ช่ดา้น

การเงนิและการธนาคาร  การบญัช ีธุรกจิบรกิาร และภาษาธุรกจิ   มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้  
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 3 18  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 8 ชดุวชิา (48 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 3 ชุดวชิา  
  30202 หลกัการบญัช ี

  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 



 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 8 ชดุวชิา  
  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ  

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32306 การลงทนุ  

  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  

  32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 
  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  

  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  
  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ  

  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  กลุม่จดัการงานธนาคาร 
  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  32421 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวเิคราะหโ์ครงการ  
  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 

  32422 หลกัการประกนัภัย  
  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 

  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 
  32404 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

    
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 
   

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวท.  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร และการบญัช ี   มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 2 ชุดวชิา  
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  
  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ  
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32306 การลงทนุ  
  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  

  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 

  32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 
  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  

  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  
  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ  
  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 



  กลุม่จดัการงานธนาคาร 

  32406 การจัดการสนิเชือ่  
  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  32421 การศกึษาความเป็นไปได  ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 
  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 

  32422 หลกัการประกนัภัย  

  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  32404 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

    
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

   
 4. ส าเร็จการศกึษา ปวท.  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิทีไ่มใ่ช่ดา้นการเงนิและการธนาคาร การบญัช ีธุรกจิบรกิาร และภาษา

ธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 3 18  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 10 ชดุวชิา (60 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 3 ชุดวชิา  

  30202 หลกัการบัญช ี
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ 
  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ 

  32303 การจัดการการเงนิ 
  32306 การลงทนุ  

  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  
  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 

  32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 

  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  
  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  

  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 
  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ  

  32406 การจัดการสนิเชือ่  
  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 
  กลุม่จดัการงานธนาคาร 

  32406 การจัดการสนิเชือ่  
  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  32421 การศกึษาความเป็นไปได  ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 

  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 
  32422 หลกัการประกนัภัย  

  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  32404 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
    

    
    



 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 
  

 5. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท. สาขาวชิาบรหิารธุรกจิดา้นธุรกจิบรกิาร และภาษาธุรกจิ  มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 5 30  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 10 ชดุวชิา (60 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา  

  30202 หลกัการบญัช ี
  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 

  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  
  บงัคบั 10 ชดุวชิา  

  32202 การจัดการการตลาดและการผลิต 

  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ 
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32306 การลงทนุ  
  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  

  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 
  32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 

  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  

  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  
  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ 

  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  กลุม่จดัการงานธนาคาร 
  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  32421 การศกึษาความเป็นไปได  ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 

  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 

  32422 หลกัการประกนัภัย  
  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 

  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 
  32404 การวจัิยเชงิปฏบิตักิาร 

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 
  

 6. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วจากวทิยาลยัชุมชนภูเก็ต   มโีครงสรา้งและรายละเอยีด 

ของหลกัสตูรดงันี ้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 6 36  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 10 ชดุวชิา (60 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 2 ชดุวชิา (12 หน่วยกติ)  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   21 126  



 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 6 ชุดวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 
  30202 หลกัการบญัช ี

  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ 

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  
  32202 การจัดการการตลาดและการผลติ 

  32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับนักการเงนิ 
  32303 การจัดการการเงนิ 

  32306 การลงทนุ  

  32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจัดการ  
  32309 องคก์ารและการจัดการงานบคุคล 

  32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 
  32416 การวางแผน การควบคมุ และการวจิัยทางการเงนิ  

  32417 การจัดการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์  
  32418 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิและการธนาคาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  ตามความสนใจโดยไมจ่ ากดัวา่จะตอ้งเลอืกทัง้   2  ชดุวชิาภายในกลุม่เดยีวกนั 
  กลุม่จดัการการเงนิและการลงทนุ  
  32406 การจัดการสนิเชือ่  

  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  กลุม่จดัการงานธนาคาร 

  32406 การจัดการสนิเชือ่  
  32419 ธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  

  32421 การศกึษาความเป็นไปได  ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 
  กลุม่การด าเนนิงานประกนัภยั 

  32422 หลกัการประกนัภัย  

  กลุม่วชิาอืน่ ๆ 
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

  32404 การวจิัยเชงิปฏบิตักิาร 
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

    
    

 


