
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10111

10151

10161

30205

10103

10121

10131

10141

10152

10163

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุดวิชา

30208

30209

30210

30211

32206

60120

     วิชาเฉพาะดาน 10 ชุดวิชา

32303

32329

32330

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   บังคับ 4 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

คณิตศาสตรและสถิติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยกับสังคมโลก

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การจัดการการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพการเงิน *

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การเงิน



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

     วิชาแกน 1 ชุดวิชา

32206

     วิชาเฉพาะดาน 9 ชุดวิชา

32303

32329

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร

มนุษย การจัดการทั่วไป หรือหรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอก

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การจัดการการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพการเงิน *

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การเงิน



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

     วิชาแกน 3 ชุดวิชา

30208

30209

32206

     วิชาเฉพาะดาน 10 ชุดวิชา

32303

32329

32330

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ที่มิใชสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการ

ธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

 : การเงิน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การจัดการการเงิน

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพการเงิน *

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุดวิชา

30208

30209

30210

30211

32206

60120

     วิชาเฉพาะดาน 10 ชุดวิชา

32303

32329

32330

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพการเงิน*

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การจัดการการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การเงิน

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

     วิชาแกน 1 ชุดวิชา

32206

     วิชาเฉพาะดาน 9 ชุดวิชา

32303

32329

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

   ใหเลือกจากชุดวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การจัดการการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

 : การเงิน

 : บธ.บ.

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

ประสบการณวิชาชีพการเงิน *

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุดวิชา

30208

30209

30210

30211

32206

60120

     วิชาเฉพาะดาน 10 ชุดวิชา

32303

32329

32330

32331

32332

32454

32455

32456

32457

32458

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 24-May-2016

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : การเงิน

 : บธ.บ.

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การจัดการการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสําหรับนักการเงิน

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพการเงิน *

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพการเงินเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   B.B.A.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร


	บธบ.-การเงิน-56

