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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 1. สําเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร

ดงันี ้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บังคับ 4 ชดุวชิา  

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้  

  10103 ทักษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6 ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ 8 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชชีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 
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  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 2. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิสาขาวชิาการบญัช ีการตลาด การเงนิและ 

การธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์การจดัการท ัว่ไป หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  1  ชุดวชิา 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  วชิาเฉพาะดา้น  9  ชดุวชิา 

  บังคับ 7 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชขีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

  32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 
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  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ)  

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 3. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ ทีม่ใิชส่าขาวชิา 

การบญัช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์และการจดัการท ัว่ไป มโีครงสรา้งและรายละเอยีด 

ของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 78  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   17 102  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  3  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ 8 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชขีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 
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  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 4. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิา

บรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชดุวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
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  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ 8 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชขีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

  32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 5. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  1  ชุดวชิา 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
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  วชิาเฉพาะดา้น  9  ชดุวชิา 

  บังคับ 7 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชชีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

 หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการเงนิ) 

 

 6. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชดุวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
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  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ 8 ชดุวชิา  

  32303 การจัดการการเงนิ 

  32329 การบัญชขีัน้กลางและการบัญชชีัน้สงูสําหรับนักการเงนิ 

   32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

  32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย 

  32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่เพยีงกลุม่เดยีวดังตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาการลงทนุ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

  32458 วาณชิธนกจิและนวัตกรรมทางการเงนิ 

  กลุม่วชิาสถาบนัการเงนิ** 

  32459 การจัดการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลักประกัน 

  32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจัดการสถาบันการเงนิ 

  กลุม่วชิาการประกนัภยั** 

  32471 การประกันวนิาศภัย 

  32472 การประกันชวีติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหต ุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

             **  ยังไมเ่ปิดสอน 
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