รายวิชาที่เทียบโอนแทนกันได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องทาคาร้องยื่นขอเทียบโอน
กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ใช้ตั้งแต่รหัส 54 ลงไป
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รายวิชา
พร253 หลักเกษตรกรรมทั่วไป
จป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป
ส210 พืชสวนประดับเบือ้ งต้น

เทียบได้เป็นรายวิชา
พร250 หลักพืชกรรม
ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย
ดป321 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
พส260 ไม้ประดับเบือ้ งต้น(วิชานีป้ ิดแล้ว)

คณะบริหารธุรกิจ
รายวิชา
บช103 หลักการบัญชีทั่วไป
บธ322 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บธ361 สถิตธิ ุรกิจ
บช205 กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี
สธ302 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
การขายและการตลาดโรงแรม
บธ309 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ 1
บธ408 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ 2
บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1
บธ321 กฎหมายธุรกิจ 2
บธ304 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
บธ404 การเขียนอังกฤษธุรกิจ
บธ405 การสนทนาอังกฤษธุรกิจ

เทียบได้เป็นรายวิชา
บช101 หลักการบัญชี 1,บช111 การบัญชีขนั้ ต้น
บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1
สต301 หลักสถิติ
บช161 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี

ทส213 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
กต200 หลักการตลาด
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
บธ322 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
ศท246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ
บช101 หลักการบัญชี 1, บช103 หลักการบัญชีทั่วไป
บช111 การบัญชีขั้นต้น
กต343 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กต340 การส่งเสริมทางการตลาด
บช161 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์
รายวิชา
ศศ212 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ศศ217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศศ323 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
ศว221 สิ่งแวดล้อมชุมชน
ศว331 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ศว322 นโยบายสิ่งแวดล้อม
ศว324 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ศว425 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศก311 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ศก331 ธนกิจเกษตร
ศก442 นโยบายเกษตร
ศก443 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ศก332 การตลาดเกษตร
ศว312 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศศ312 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

เทียบได้เป็นรายวิชา
บธ309 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ 1
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ศศ325 คณิตเศรษฐศาสตร์
ศล421 สิ่งแวดล้อมชุมชน
ศล361 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ศล422 นโยบายสิ่งแวดล้อม
ศล423 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ศล321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศล331 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ศล441 ธนกิจเกษตร
ศล442 นโยบายเกษตร
ศล464 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
ศล351 ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร
ศล211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ศล211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รายวิชา
พท210 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
พท880 การสัมมนาประเด็นปัญหาสนใจ
พท722 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
และพท723 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
พท732 การบริหารจัดการบริการสาหรับการ
นันทนาการและการท่องเที่ยว และ
พท761 การจัดการธุรกิจขั้นสูง

เทียบได้เป็นรายวิชา
บธ309 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ 1
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
พท721 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
พท761 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวขั้นสูง

คณะศิลปะศาสตร์
รายวิชา
ศท130 ภาษาไทย
ศท101 จิตวิทยาทั่วไป
ศท102 สังคมวิทยา
ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
ศท246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
ศท013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวติ
ศท242 ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 2

เทียบได้เป็นรายวิชา
ศท031 การใช้ภาษาไทย
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
บธ304 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
บธ404 การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ
ศท110 พลานามัย
ศท242 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 2

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา
วก261 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1
วก120 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นสาหรับวิศวกร
วก120 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นสาหรับวิศวกร

เทียบได้เป็นรายวิชา
วก240 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1
คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์
รายวิชา
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทียบได้เป็นรายวิชา
คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คพ271 อินเทอร์เนตและการประยุกต์ทางธุรกิจ

สธ231 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชว103 หลักชีววิทยา 1
ชว101 หลักชีววิทยา

ทส215 เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม
ชว100 หลักชีววิทยาทั่วไป
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น

ชว111 ชีววิทยา 1 และ ชว112 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

ชว220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น และ ชว221
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบือ้ งต้น
ชว250 จุลชีววิทยาเบือ้ งต้น และ ชว251
การปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบือ้ งต้น
คม101 หลักเคมี 1 และ คม102 ปฏิบัติการเคมี 1
คม103 หลักเคมี 2 และคม104 ปฏิบัติการเคมี
คม200 ชีวเคมี และ คม201 ปฏิบัติการชีวเคมี
ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส111 ฟิสิกส์ 1
ฟส112 ฟิสิกส์ 2
ฟส111 ฟิสิกส์ 1 และ ฟส112 ฟิสิกส์ 2
ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส107 หลักฟิสิกส์
สต202 สถิตวิ ิเคราะห์ 2
สต301 หลักสถิติ หรือ สต302 สถิติ 1
สต302 สถิติ 1 และ สต303 สถิติ 2
สต303 สถิติ 2
สต301 หลักสถิติ
ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชว330 จุลชีววิทยา
คม103 หลักเคมี 2 และ คม104 ปฏิบัติการเคมี
คม100 เคมีทั่วไป
คม320 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟส107 หลักฟิสิกส์
ฟส107 หลักฟิสิกส์
ฟส102 ฟิสิกส์พืน้ ฐาน
สต303 สถิติ 2
สต201 สถิตวิ ิเคราะห์ 1
สต301 หลักสถิติ
สต202 สถิตวิ ิเคราะห์ 2
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น

ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ทส105 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 1
คศ101 แคลคูลัส 1

คพ212 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
นศ122 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร
คศ104 คณิตศาสตร์ 2 (แต่ต้องเรียน คศ 103),
คศ131 หลักแคลคูลัส 1 และ
คศ105 คณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รายวิชา
พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2
พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1
พท210 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว
กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

เทียบได้เป็นรายวิชา
ทพ261 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2
ทพ362 ปฏิบัติงานฟาร์ม 3
สต300 สถิตทิ ั่วไป
ทพ264 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายวิชา
พท210 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว
รศ100 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
รศ140 การบริหารรัฐกิจเบือ้ งต้น
รศ120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
รศ200 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ

เทียบได้เป็นรายวิชา
สต300 สถิตทิ ั่วไป
รศ101 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
รศ102 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
รศ103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
รศ313 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รายวิชา
รป216 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์

เทียบได้เป็นรายวิชา
รศ105 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

รายวิชาที่เทียบโอนแทนกันได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องทาคาร้องยื่นขอเทียบโอน
กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ใช้ตั้งแต่รหัส 55 เป็นต้นไป
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รายวิชา
กฎ453 การอารักขาพืชประยุกต์
ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป

เทียบได้เป็นรายวิชา
กฎ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม
รายวิชา
ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ภส352 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 2

เทียบได้เป็นรายวิชา
ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ภส352 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้

คณะบริหารธุรกิจ
รายวิชา
บธ200 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
บธ320 กฏหมายธุรกิจ
บธ301 องค์การและการจัดการ
บธ307 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
บธ409 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์
บธ340 สถิตธิ ุรกิจ
บธ342 การบริหารการดาเนินงานและการผลิต
บธ341 การวิเคราะห์ปริมาณทางธุรกิจ
บธ410 จริยธรรมทางธุรกิจ
บธ303 การบริหารโครงการ
บธ302 การบริหารสานักงาน
บธ330 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เทียบได้เป็นรายวิชา
กจ200 ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจ
กจ201 กฏหมายธุรกิจ
กจ300 องค์การและการจัดการ
กจ301 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
กจ304 สถิตธิ ุรกิจ
กจ306 การจัดการผลิตและดาเนินการ
กจ307 การวิเคราะห์ปริมาณทางธุรกิจ
กจ309 จริยธรรมทางธุรกิจ
กจ303 การจัดการโครงการ
กจ305 การจัดการสานักงาน
กจ308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ

บธ403 การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บธ406 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บธ431 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
บธ400 การวิจัยธุรกิจ

กจ401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กจ402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กจ403 พฤติกรรมองค์การ
กจ404 การวิจัยธุรกิจ
กจ405 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ
บธ344 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กจ406 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
บธ499 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ
กจ493 สัมมนาทางการจัดการ
บธ494 การศึกษาหัวข้อสนใจ
กจ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ
บธ411 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
กจ310 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
กจ311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
บธ401 ทฤษฎีองค์การ
กจ410 ทฤษฎีองค์การ
บธ412 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
กจ411 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
บธ413 การวางแผนและการควบคุมทางการ
กจ412 การวางแผนและการควบคุมทางการ
บริหาร
จัดการ
บธ427 กฏหมายแรงงาน
กจ320 กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
บธ433 ภาวะผูน้ า
กจ321 ภาวะผูน้ า
กจ322 การพัฒนาบุคลิกภาพ
บธ434 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
กจ421 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
บธ435 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กจ422 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บธ436 การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยี กจ423 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์
กจ424 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บธ240 การจักการเทคโนโลยี
กจ230 การจักการเทคโนโลยี
บธ343 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
กจ330 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
บธ345 เทคนิคการสร้างแบบจาลองทางธุรกิจ
กจ331 เทคนิคการสร้างแบบจาลองทางธุรกิจ
บธ346 การวางแผนและควบคุมการผลิต
กจ430 การวางแผนและควบคุมการผลิต
บธ347 การจัดการคุณภาพ
กจ431 การจัดการคุณภาพ
บธ324 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กจ201 กฏหมายธุรกิจ
กต200 หลักการตลาด
กต100 หลักการตลาด
กต300 การจัดการตลาด
กต200 กลยุทธ์การตลาด
กต310 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
กต210 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

กต320 นโยบายผลิตภัณฑ์และการกาหนดราคา
กต343 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ
กต450 การตลาดระหว่างประเทศ
กต499 การสัมมนาทางการตลาด
กต333 การจัดการขาย
กต350 การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
กต351 การตลาดบริการ
กต430 การเจรจาต่อรองทางการตลาด
กต361 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
บช103 หลักการบัญชีทั่วไป
บช111 การบัญชีขั้นต้น
บช111 การบัญชีขั้นต้น
บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี
บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี
บช151 การภาษีอากร
บช211 การบัญชีขนั้ กลาง 1
บช212 การบัญชีขนั้ กลาง 2
บช221 การบัญชีตน้ ทุน
บช311 การบัญชีขนั้ สูง 1
บช411 การบัญชีขนั้ สูง 2
บช222 การบัญชีบริหาร
บช332 การสอบบัญชี
บช331 การตรวจสอบภายใน
บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช341 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
บช351 การบัญชีภาษีอากร
บช412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์
บช499 สัมมนาการบัญชี

กต320 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
กต341 การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ
กต350 การตลาดระหว่างประเทศ
กต490สัมมนาการตลาด
กต331 การบริหารการขาย
กต353 การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
กต352 การตลาดบริการ
กต432 การเจรจาต่อรองทางการตลาด
กต460 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
บช161 การบัญชีการเงิน
บช161 การบัญชีการเงิน
บช101 การบัญชีขนั้ ต้น
บช251 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี
บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บช341 การภาษีอากร
บช102 การบัญชีขนั้ กลาง 1
บช201 การบัญชีขนั้ กลาง 2
บช211 การบัญชีต้นทุน
บช301 การบัญชีขนั้ สูง 1
บช302 การบัญชีขนั้ สูง 2
บช311 การบัญชีบริหาร
บช321 การสอบบัญชี
บช322 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช431 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
บช342 การบัญชีภาษีอากร
บช401 การรายงานทางการเงินและวิเคราะห์
บช496 สัมมนาการบัญชี

บช312 การบัญชีเฉพาะกิจการ
บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ
บช321 การบริหารต้นทุน
บช322 การวางแผนกาไรและการควบคุม
บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ
บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
บช451 การวางแผนภาษีอากร
สธ211 ระบบสื่อประสมสาหรับธุรกิจ
สธ301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
สธ306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
สธ402 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
สธ305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ495 การศึกษาหัวข้อสนใจ
สธ497 การฝึกงาน
สธ499 สัมมนา
สธ311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ
สธ313 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเพื่อการใช้
งานด้านธุรกิจ
สธ316 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สธ318 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สธ319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานธุรกิจ
สธ331 การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สธ353 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
สธ358 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
สธ453 ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ
สธ454 ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กร

บช402 การบัญชีเฉพาะกิจการ
บช403 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
บช404 การบัญชีระหว่างประเทศ
บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
บช412 การวางแผนกาไรและการควบคุม
บช421 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ
บช432 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
บช441 การวางแผนภาษีอากร
สธ314 ระบบสื่อประสมสาหรับธุรกิจ
สธ311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
สธ312 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
สธ411 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
สธ401 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สธ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ
สธ492 การฝึกงาน
สธ493 สัมมนา
สธ112 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ
สธ317 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับองค์กรทาง
ธุรกิจ 1
สธ347 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สธ111 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สธ316 การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับองค์กรทาง
ธุรกิจ 1
สธ431 การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สธ333 ระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
สธ433 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
สธ434 ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ
สธ435 ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กร

สธ455 กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กง342 การเงินส่วนบุคคล
กง304 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
กง301 การบริหารการเงิน
กง361 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
กง441 การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน
กง499 สัมมนาทางการเงิน
กง306 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
กง307 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม

กง343 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
กง344 การวิเคราะห์ตราสารทุน
กง442 ตราสารอนุพันธ์
กง443 การวาณิชธนกิจ

สธ334 กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กง251 การเงินส่วนบุคคล
กง301 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
กง202 การบริหารการเงิน
กง361 การเงินระหว่างประเทศ
กง401 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์
กง441 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กง471 ปัญหาและประเด็นทางการเงิน
กง305 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
กง304 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
กง306 การประเมินมูลค่ากิจการ
กง431 การวิจัยทางการเงิน

กง342 การวิเคราะห์ตราสารหนี้
กง343 การวิเคราะห์ตราสารทุน
กง344 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
กง345 การลุงทุนในทางเลือก
กง431 การวิจัยทางการเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์
รายวิชา
ศศ216 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศศ217 หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค
ศล261 คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
ศล362 เศรษฐมิติเบื้องต้น
ศล332 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ศล333 การจัดการฟาร์ม
ศล443 นโยบายเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศล443 นโยบายเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เทียบได้เป็นรายวิชา
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
ศศ323 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
ศศ324 เศรษฐมิติ 1
ศล331 เศรษฐศาสตร์การผลิต
ศล332 การจัดการฟาร์ม
ศล422 นโยบายสิ่งแวดล้อม
ศล442 นโยบายเกษตร

ศล332 การจัดการฟาร์ม
ศล211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 1
ศก332 การตลาดเกษตร
ศศ365 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ศล333 การจัดการฟาร์ม
ศล211 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ศล351 ราคาและการตลาดผลิตผลเกษตร
ศศ312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ศศ214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์
ภอ223 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ภอ314 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภอ324 ภาษาในบริบท
ภอ326 ภาษาศาสตร์สังคมเบือ้ งต้น
ภอ231 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
ภอ402 ระเบียบวิธีการศึกษาภาษา
ภอ202 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ตะวันตก

ภอ121 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภอ215 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย
ภอ223 ภาษาในบริบท
ภอ224 ภาษาศาสตร์สังคมเบือ้ งต้น
ภอ231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี
ภอ301 หลักการเรียนและการสอนภาษา
ภอ331 สังคมตะวันตกผ่านวรรณกรรม

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา
วก361 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วก262 การวัดและการควบคุมกระบวนการแปร
รูปอาหาร
วก496 สัมมนา
วก462 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธี
วิเคราะห์ภาพถ่าย
วก461 การออกแบบโรงงานอาหาร
วก463 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่

เทียบได้เป็นรายวิชา
วอ370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วอ372 การวัดและการควบคุมกระบวนการแปร
รูปอาหาร
วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร
วอ470 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธี
วิเคราะห์ภาพถ่าย
วอ471 การออกแบบโรงงานอาหาร
วอ482 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่

คณะวิทยาศาสตร์
รายวิชา
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สต301 หลักสถิติ
ทส103 กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์
ทส311 การโปรแกรมฝัง่ เซริฟเวอร์
ทส322 การทดสอบซอฟต์แวร์
ทส323 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย
ยูเอ็มแอล
ทส332 การโปรแกรมฐานข้อมูล
ทส411 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทียบได้เป็นรายวิชา
สธ111 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สต300 สถิตทิ ั่วไป
ทส103 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทส311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2
ทส322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
ทส323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
ทส332 ระบบฐานข้อมูล 2
ทส411 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รายวิชา
กต200 หลักการตลาด
บช111 การบัญชีขั้นต้น
บช111 การบัญชีขั้นต้น
บช161 การบัญชีการเงิน
บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี
บช151 การภาษีอากร
บช211 การบัญชีขนั้ กลาง 1
บช212 การบัญชีขนั้ กลาง 2
บช221 การบัญชีตน้ ทุน
บช311 การบัญชีขั้นสูง 1
บช411 การบัญชีขนั้ สูง 2
บช222 การบัญชีบริหาร
บช332 การสอบบัญชี

เทียบได้เป็นรายวิชา
กต100 หลักการตลาด
บช161 การบัญชีการเงิน
บช101 การบัญชีขนั้ ต้น
บช103 หลักการบัญชีทั่วไป
บช251 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบัญชี
บช341 การภาษีอากร
บช102 การบัญชีขนั้ กลาง 1
บช201 การบัญชีขนั้ กลาง 2
บช211 การบัญชีต้นทุน
บช301 การบัญชีขนั้ สูง 1
บช302 การบัญชีขนั้ สูง 2
บช311 การบัญชีบริหาร
บช321 การสอบบัญชี

บช331 การตรวจสอบภายใน
บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช341 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
บช351 การบัญชีภาษีอากร
บช412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์
บช499 สัมมนาการบัญชี
บช312 การบัญชีเฉพาะกิจการ
บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ
บช321 การบริหารต้นทุน
บช322 การวางแผนกาไรและการควบคุม
บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ
บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
บช451 การวางแผนภาษีอากร
ชว452 เทคโนโลยีของเอนไซม์
ศศ311 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร์
ศศ373 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รศ105 กฏหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
รศ103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น

บช322 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช431 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
บช342 การบัญชีภาษีอากร
บช401 การรายงานทางการเงินและวิเคราะห์
บช496 สัมมนาการบัญชี
บช402 การบัญชีเฉพาะกิจการ
บช403 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
บช404 การบัญชีระหว่างประเทศ
บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
บช412 การวางแผนกาไรและการควบคุม
บช421 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ
บช432 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
บช441 การวางแผนภาษีอากร
ชว455 เทคโนโลยีของเอนไซม์
ศศ311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ศศ312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รศ104 หลักการพื้นฐานทางกฏหมาย
รศ102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายวิชา
พท242 จิตวิทยาการบริการ
พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
พท333 วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว
พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

เทียบได้เป็นรายวิชา
พท230 จิตวิทยาและสังคมวิทยาการท่องเที่ยว
พท231 หลักการท่องเที่ยว
พท331 วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว
พท130 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

พท320 การจัดการที่พักแรม

พท432 ที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยว

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รายวิชา
รศ104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฏหมาย

เทียบได้เป็นรายวิชา
รศ105 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
รป216 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์

