ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
(วิชาเอกการเงิน)
1. สาเร็ จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียด
ของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
5
30
ข. หมวดวิชาแกน
6
36
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10
60
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
22
132
(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
5

บังคับ

10111
10151
10161
30205

4

ชุดวิชา

ชุดวิชา

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
ไทยศึกษา
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
คณิตศาสตร์และสถิต ิ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ข.

ค.

10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10152 ไทยกับสังคมโลก
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
หมวดวิชาแกน 6
ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

บังคับ

32303
32329
32330
32331
32332
32454
32455
32456

8

ชุดวิชา

การจัดการการเงิน
ั ้ สูงสาหรับนักการเงิน
การบัญชีขน
ั ้ กลางและการบัญชีชน
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ เพียงกลุม
่ เดียวดังต่อไปนี้

ง.

กลุม
่ วิชาการลงทุน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
กลุม
่ วิชาสถาบ ันการเงิน *
่ และการประเมินราคาหลักประกัน
32459 การจัดการสินเชือ
32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน
กลุม
่ วิชาการประก ันภ ัย*
32471 การประกันวินาศภัย
32472 การประกันชีวต
ิ
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ยังไม่เปิ ดสอน

ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
(วิชาเอกการเงิน)
2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบ ัญชี การตลาด การเงิน
ั้
ั้
และการธนาคาร การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์ การจ ัดการทว่ ั ไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชนใดช
นหนึ
ง่
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1
6
ข. หมวดวิชาแกน
1
6
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
9
54
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
12
72
(2)
ก.
ข.
ค.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 1
ชุดวิชา
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หมวดวิชาเฉพาะ 9
ชุดวิชา

บังคับ

32303
32329
32331
32332
32454
32455
32456

7

ชุดวิชา

การจัดการการเงิน
ั ้ สูงสาหรับนักการ เงิน
การบัญชีขน
ั ้ กลางและการบัญชีชน
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ เพียงกลุม
่ เดียวดังต่อไปนี้

ง.

กลุม
่ วิชาการลงทุน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
กลุม
่ วิชาสถาบ ันการเงิน *
่ และการประเมินราคาหลักประกั น
32459 การจัดการสินเชือ
32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน
กลุม
่ วิชาการประก ันภ ัย*
32471 การประกันวินาศภัย
32472 การประกันชีวต
ิ
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ยังไม่เปิ ดสอน

ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
(วิชาเอกการเงิน)
3. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบ ัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์การจ ัดทว่ ั ไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีโครงสร้าง
และรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1
6
ข. หมวดวิชาแกน
3
18
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10
60
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
15
90
(2)
ก.
ข.

ค.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 3
ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

บังคับ

32303
32329
32330
32331
32332
32454
32455
32456

8

ชุดวิชา

การจัดการการเงิน
ั ้ สูงสาหรับนักการเงิน
การบัญชีขน
ั ้ กลางและการบัญชีชน
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ เพียงกลุม
่ เดียวดังต่อไปนี้

ง.

กลุม
่ วิชาการลงทุน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
กลุม
่ วิชาสถาบ ันการเงิน *
่ และการประเมินราคาหลักประกัน
32459 การจัดการสินเชือ
32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน
กลุม
่ วิชาการประก ันภ ัย*
32471 การประกันวินาศภัย
32472 การประกันชีวต
ิ
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ยังไม่เปิ ดสอน

ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
(วิชาเอกการเงิน)
ั้
ั้
4. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชนใดช
นหนึ
ง่ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1
6
ข. หมวดวิชาแกน
6
36
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10
60
ง.
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
18
108
(2)
ก.
ข.

ค.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 6
ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

บังคับ

32303
32329
32330
32331
32332
32454
32455
32456

8

ชุดวิชา

การจัดการการเงิน
ั ้ สูงสาหรับนักการเงิน
การบัญชีขน
ั ้ กลางและการบัญชีชน
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาใดกลุม
่ วิชาหนึง่ เพียงกลุม
่ เดียวดังต่อไปนี้

ง.

กลุม
่ วิชาการลงทุน
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
กลุม
่ วิชาสถาบ ันการเงิน *
่ และการประเมินราคาหลักประกัน
32459 การจัดการสินเชือ
32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน
กลุม
่ วิชาการประก ันภ ัย*
32471 การประกันวินาศภัย
32472 การประกันชีวต
ิ
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ยังไม่เปิ ดสอน

