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ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

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 หน่วยกิต 
หรือการบัญชีการเงิน 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 
หรือการจัดการการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต 

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

หรือองค์การและการจัดการ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) การบริหารการผลิต หรือการจัดการการผลิตและ 

การด าเนินงาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค จ านวน 3 หน่วยกิต  
และเศรษฐศาสตร์มหภาค จ านวน 3 หน่วยกิต 
หรือรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ 
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือหลักเศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเน็ต
เพ่ืองานธุรกิจ 
 

3(3-0-6) - โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือธุรกิจ หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
- วิชาโปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางงาน 
โปรแกรมน าเสนอ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือวิชา
อ่ืน ๆ รวมกันแล้วได้เนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา
ของวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองาน
ธุรกิจ 

3132428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3(270) บังคับเรียน 

3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

6(600 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

 หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3132427 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3(300 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาบังคับ 46  หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ หรือการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต   

3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  

3(3-0-6) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

3132316 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3132317 การวิเคราะห์และออกแบบ 
สารสนเทศทางธุรกิจ 

3(2-2-5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
จ านวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
3132324 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1         2(1-2-3) บังคับเรียน 
3132425 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2         2(1-2-3) บังคับเรียน 
3132208 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน

ธุรกิจ   
3(2-2-5) การออกแบบเว็บไซต์   จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 3 หน่วยกิต 
3132319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 หนว่ยกิต 

3132426 การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132314  การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล  โครงสร้างข้อมูล 
3132312 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและ            

เครือข่ายคอมพิวเตอร์                          
3(2-2-5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  

หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3132104 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ส านักงานอัตโนมัติ หรือระบบส านักงาน

อัตโนมัติจ านวน 3 หน่วยกิต 
3132105 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 3(2-2-5) คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ หรือ

คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก 2  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ จ านวน 3 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2(1-2-3) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หน่วยกิจ 

3132320 
 

การวางแผนและบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ 

3(2-2-5) การบริหารเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) การวิจัยทางคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 หน่วยกิต  

3132322 หลักการจัดการองค์ความรู้และ 
คลังความรู้ 

3(2-2-5) การจัดการความรู้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132323 การบริหารระบบฐานข้อมูลส าหรับ
งานธุรกิจ  

3(2-2-5) การบริหารฐานข้อมูลจ านวน 3 หน่วยกิต 

3132231 ธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) การขายออนไลน์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีสามารถเทียบยกเว้นได้ตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไม่ซ้ าและไม่เป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 


