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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  33  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) สถิติธุรกิจ หรือสถิติ หรือสถิติประยุกต์  

จ านวน 3 หน่วยกิต 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) การบัญชี 1 หรือการบัญชีเบื้องต้น 1 และการบัญชี 2 

หรือการบัญชีเบื้องต้น 2 รวมกัน 6 หน่วยกิตหรือการ
บัญชีการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต หรือหลักการบัญชี 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) การภาษีอากรธุรกิจ หรือภาษีอากรธุรกิจ  
หรือการภาษีอากร จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน หรือ 
การจัดการการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) หลักการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) หลักการจัดการ หรือ องค์การและการจัดการ จ านวน 

3 หน่วยกิต 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) การจัดการการด าเนินงาน หรือการบริหารการผลิต 

การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน จ านวน 3 
หน่วยกิต 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 หน่วยกิต 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค จ านวน 3 หน่วยกิต  
และเศรษฐศาสตร์มหภาค จ านวน 3 หน่วยกิต หรือ
รายวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต    
หลักเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อธุรกิจ หรือ โปรแกรมส าเร็จรูป
และอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
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2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 
หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126205 การพัฒนาองค์การและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3126206 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126207 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารธุรกิจ 
3(3-0-6) บังคับเรียน 

3126208 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126209 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126316 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น

ผู้ประกอบการ 
3(2-2-5) บังคับเรียน 

3126317 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3126319 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บังคับเรียน 
3126429 สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3122320 การวางแผนและการควบคุมทาง

การเงิน 
3(3-0-6) การวางแผนและการควบคุมทางการเงินจ านวน 3 

หน่วยกิต 
3123212 การเงินอิสลาม 3(3-0-6) การเงินอิสลาม จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124104 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) การจัดการการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3124106 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 3(2-2-5) การจัดการการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต และ    

กลยุทธ์ทางการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126211 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) พฤติกรรมองค์การ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126213 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 3    

หน่วยกิต 
3126214 การจัดการการประชุมสัมมนาและ

การจัดนิทรรศการ 
3(2-2-5) การจัดการการประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ หรือ การจัดการงานอิเว้นส์ จ านวน 3 
หน่วยกิต 

3126321 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) การบริหารโครงการ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126322 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) การจัดการความรู้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126323 การจัดการธุรกิจอิสลาม 3(3-0-6) การจัดการธุรกิจอิสลาม หรือการประกอบการธุรกิจ

อิสลาม จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126326 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล จ านวน   3 

หน่วยกิต 
3126328 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง จ านวน 3 หน่วยกิต  
3126329 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126431 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) การเขียนแผนธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3133203 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจ านวน 3 

หน่วยกิต 
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 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสตูรอนุปริญญา หรือ ปวส. 

หรือเทียบเท่า/ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3126432 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

การจัดการ 
3(270 ชั่วโมง) บังคับเรียน 

3126433 สหกิจศึกษาการจัดการ 6(600 ชั่วโมง) บังคับเรียน 
 หรือลงทะเบียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3126434 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3(270 ชั่วโมง) บังคับเรียน 
3126335 ธุรกิจจ าลอง 3(2-2-5) บังคับเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


