
ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา จากหลักสูตร ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1  กลุ่มวิชาแกน 9  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
4114101 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   
4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 67  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3(3-0-6)   
4114103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)   
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง

วัตถ ุ
3 

4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3 
4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ

การให้บริการ 
3(2-2-5)   

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)   
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)   

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) โครงงาน 4 
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0)   
4114207 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5)   

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5)   
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 2(1-2-3)   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114316 คว ามมั่ น ค งปลอดภั ย ใ น ร ะบบ

สารสนเทศและการบริหาร 
3(2-2-5)   

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3(2-2-5) การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์มือถือ 
หรือ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์
มือถือ 

3 
 
3 

4111134 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง

โครงสร้าง 
3 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง 

3(2-2-5) การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยี
จาวาจาวา 

3 

 Advanced Computer 
Programming 

 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยจาวาขั้นสูง 3 

4111362 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 3(2-2-5) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
หรือการพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML 
หรือการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 

3 
3 
3 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)   
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรม

และเทคโนโลยี 
3(2-2-5)   

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบปฏิบัติการ 

3 

4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5)   

 

วิชาเฉพาะด้าน เลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5)   
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วิศวกรรมซอฟแวร์ 3 
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)   
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5)   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) พ้ืนฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
3 

4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 3(2-2-5)   
4114315 หัวข้อพิ เศษเกี่ ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5)   

4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ 
3(2-2-5)   

4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-5)   
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และการเตรียมสหกิจศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1   

4114208 การฝึกประสบการวิชาชีพด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1 

ฝึกงาน 4 
4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
1 

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

4   

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6   

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีสามารถเทียบยกเว้นได้ตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไม่ซ้ าและไม่เป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา จากหลักสูตร ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
4. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.3  กลุ่มวิชาแกน 9  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)   
4114101 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   
4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6)   

 

2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 67  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3(3-0-6)   
4114103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ* 3(2-2-5)   
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)   
4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) ระบบฐานข้อมูล 3 

4111260 
การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ
การให้บริการอินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 
  

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)   
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์  
3(2-2-5) 

  

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) โครงงาน 4 
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0)   
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

  

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล* 3(2-2-5)   
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ* 2(1-2-3)   
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง  
3(2-2-5) 

  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น* 

3(2-2-5) 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
พกพา 1 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์พกพา 2 

3 
 
3 

4111134 ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5)   

4111137 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 
โปรแกรมโครงสร้าง 3 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 3 
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4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 3 
4111355 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) การท าเหมืองข้อมูล 3 

4114309 
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 
 

 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)   
4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) ระบบปฏิบัติการ 3 
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

 

วิชาเฉพาะด้าน เลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5)   
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)   
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5)   
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 3(2-2-5)   
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
3(2-2-5) 

 
 

4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกล

ยุทธ์ 
3(2-2-5) 

 
 

4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-5)   
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

 

 

4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1 
ฝึกงาน 
 

4 

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

1 

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

4 
 

 

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีสามารถเทียบยกเว้นได้ตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไม่ซ้ าและไม่เป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา จากหลักสูตร ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
6. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.5  กลุ่มวิชาแกน 9  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
4114101 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   
4114102 ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส า ห รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6)   

 

2.6 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 67  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3(3-0-6)   
4114103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ* 3(2-2-5)   
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)   
4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) ระบบฐานข้อมูล 3 
4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
3(2-2-5)   

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)   
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์  
3(2-2-5)   

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) โครงงาน 4 
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0)   
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล* 3(2-2-5)   
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ* 2(1-2-3)   
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

และการบริหารความเสี่ยง  
3(2-2-5)   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น* 3(2-2-5) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน

อุปกรณ์พกพา 1 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์พกพา 2 

3 
 
3 

4111134 ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5)   
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) โปรแกรมโครงสร้าง 3 
4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจา

วา 
3 

 Advanced Computer Programming   3 
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 

 
3 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) การท าเหมืองข้อมูล 3 
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ

เทคโนโลยี 
3(2-2-5)   

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)   
4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) ระบบปฏิบัติการ 3 
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

วิชาเฉพาะด้าน เลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5)   
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)   
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5)   
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 3(2-2-5)   
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
3(2-2-5)   

4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกล

ยุทธ์ 
3(2-2-5)   

4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-5)   
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1   

4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1 ฝึกงาน 4 

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

1 

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

4   

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีสามารถเทียบยกเว้นได้ตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไม่ซ้ าและไม่เป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 


