
รายวิชาที่เทียบโอนแทนกันได้ โดยนักศกึษาไม่ต้องท าค าร้องยื่นขอเทยีบโอน 

กรณนัีกศึกษาย้ายสาขาวิชา ใช้ตั้งแต่รหัส 54 ลงไป 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

พร253 หลักเกษตรกรรมทั่วไป                               พร250 หลักพืชกรรม 

จป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ                           ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดนิและการใช้ปุ๋ย 

ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป                                      ดป321 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 

ส210 พืชสวนประดับเบือ้งต้น                              พส260 ไม้ประดับเบื้องตน้(วิชานีป้ิดแลว้) 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

บช103 หลักการบัญชีทั่วไป บช101 หลักการบัญชี 1,บช111 การบัญชีขัน้ต้น 

บธ322 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1 

บธ361 สถิติธุรกิจ สต301 หลักสถิติ 

บช205 กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี บช161 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญช ี

สธ302 การเขียนโปรแกรมเพื่อใชใ้นงานธุรกิจ ทส213 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 

การขายและการตลาดโรงแรม กต200 หลักการตลาด 

บธ309 ธุรกิจเชงิเศรษฐศาสตร ์1 ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

บธ408 ธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ 2 ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1 บธ322 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

บธ321 กฎหมายธุรกิจ 2 บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

บธ304 การอ่านอังกฤษธุรกิจ ศท245 ภาษาอังกฤษเชงิสังคมศาสตร์ 1 

บธ404 การเขียนอังกฤษธุรกิจ ศท246 ภาษาอังกฤษเชงิสังคมศาสตร์ 2 

บธ405 การสนทนาอังกฤษธุรกิจ ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ 

บช101 หลักการบัญช ี1, บช103 หลักการบัญชท่ัีวไป บช111 การบัญชีขั้นตน้ 

กต343 การตดิตอ่สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กต340 การส่งเสริมทางการตลาด 

บช161 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญช ี บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 



คณะเศรษฐศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

ศศ212 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 บธ309 ธุรกิจเชงิเศรษฐศาสตร ์1 

ศศ214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

ศศ216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ศศ217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

ศศ323 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 ศศ325 คณิตเศรษฐศาสตร์ 

ศว221 สิ่งแวดล้อมชุมชน ศล421 สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ศว331 การวเิคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ ศล361 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ 

ศว322 นโยบายสิ่งแวดล้อม ศล422 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ศว324 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ศล423 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ศว425 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ศล321 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ศก311 เศรษฐศาสตร์การผลิต ศล331 เศรษฐศาสตร์การผลิต 

ศก331 ธนกิจเกษตร ศล441 ธนกิจเกษตร 

ศก442 นโยบายเกษตร ศล442 นโยบายเกษตร 

ศก443 วธิีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ศล464 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

สิ่งแวดล้อม 

ศก332 การตลาดเกษตร ศล351 ราคาและการตลาดผลติผลเกษตร 

ศว312 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ศล211 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ศศ312 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ศล211 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 

 

 

 



คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

พท210 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการท่องเที่ยว บธ309 ธุรกิจเชงิเศรษฐศาสตร ์1 

พท880 การสัมมนาประเด็นปัญหาสนใจ ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

พท722 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์1 

และพท723 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

พท721 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

พท732 การบริหารจัดการบริการส าหรับการ

นันทนาการและการท่องเที่ยว และ                

พท761 การจัดการธุรกิจขั้นสูง  

พท761 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวขั้นสูง 

 

คณะศิลปะศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

ศท130 ภาษาไทย ศท031 การใชภ้าษาไทย 

ศท101 จิตวทิยาทั่วไป ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ 

ศท102 สังคมวิทยา ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

ศท245 ภาษาอังกฤษเชงิสังคมศาสตร์ 1 บธ304 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 

ศท246 ภาษาอังกฤษเชงิสังคมศาสตร์ 2 บธ404 การเขียนอังกฤษเชิงธุรกิจ 

ศท013 สุขภาพเพื่อการด ารงชีวติ ศท110 พลานามัย 

ศท242 ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 2 ศท242 ภาษาอังกฤษเชงิวิทยาศาสตร ์2 

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

วก261 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1 วก240 ปฏิบัติการวศิวกรรม 1 

วก120 คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้นส าหรับวิศวกร คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

วก120 คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้นส าหรับวิศวกร คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

คพ271 อนิเทอร์เนตและการประยุกตท์างธุรกิจ สธ231 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ 

คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทส215 เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม 

ชว103 หลักชวีวิทยา 1   ชว100 หลักชีววิทยาทั่วไป 

ชว101 หลักชวีวิทยา ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 

ชว111 ชีววทิยา 1 และ ชว112 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 ชว100 ชีววิทยาทั่วไป 

ชว220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น และ ชว221 

ปฏิบัติการพันธุศาสตรเ์บือ้งต้น 

ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

ชว250 จุลชวีวิทยาเบือ้งต้น และ ชว251               

การปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบือ้งตน้ 

ชว330 จุลชวีวิทยา 

คม101 หลักเคมี 1 และ คม102 ปฏิบัติการเคมี 1 คม103 หลักเคมี 2 และ คม104 ปฏิบัติการเคมี 

คม103 หลักเคมี 2 และคม104 ปฏิบัติการเคมี คม100 เคมีทั่วไป 

คม200 ชีวเคมี และ คม201 ปฏิบัติการชีวเคมี คม320 ชีวเคมีเบือ้งตน้ 

ฟส105 ฟิสกิส์ทั่วไป 1 ฟส103 ฟิสกิส์ทั่วไป 1 

ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ฟส104 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

ฟส111 ฟิสิกส์ 1 ฟส105 ฟิสกิส์ทั่วไป 1 

ฟส112 ฟิสกิส์ 2 ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

ฟส111 ฟิสิกส์ 1 และ ฟส112 ฟิสกิส์ 2 ฟส107 หลักฟิสิกส์ 

ฟส105 ฟิสกิส์ทั่วไป 1 และ ฟส106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ฟส107 หลักฟิสิกส์ 

ฟส107 หลักฟิสิกส์ ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

สต202 สถิตวิิเคราะห ์2 สต303 สถิติ 2 

สต301 หลักสถิต ิหรือ สต302 สถิต ิ1 สต201 สถิติวเิคราะห์ 1 

สต302 สถิติ 1 และ สต303 สถิติ 2 สต301 หลักสถิติ 

สต303 สถิติ 2 สต202 สถิตวิิเคราะห ์2 

สต301 หลักสถิติ สก320 การวิเคราะหข์้อมูลทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 

ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คพ200 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 



ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คพ212 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 

ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทส105 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 นศ122 คอมพิวเตอรก์ราฟิกเพื่องานสื่อสาร 

คศ101 แคลคูลัส 1 คศ104 คณิตศาสตร์ 2 (แต่ต้องเรียน คศ  103), 

คศ131 หลักแคลคูลัส 1 และ 

คศ105 คณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจและ 

เศรษฐศาสตร์ 1 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2 ทพ261 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 

พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1 ทพ362 ปฏิบัติงานฟาร์ม 3 

พท210 การวิเคราะหข์้อมูลทางการท่องเที่ยว สต300 สถิตทิั่วไป 

กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม ทพ264 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

พท210 การวิเคราะหข์้อมูลทางการท่องเที่ยว สต300 สถิตทิั่วไป 

รศ100 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น รศ101 หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น 

รศ140 การบริหารรัฐกิจเบือ้งตน้ รศ102 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งตน้ 

รศ120 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้ รศ103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งต้น 

รศ200 การเมอืงและการปกครองเปรียบเทียบ รศ313 การเมอืงและการปกครองเปรียบเทียบ 

 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

รป216 กฎหมายเบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

รศ105 กฎหมายเบือ้งตน้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 



รายวิชาที่เทียบโอนแทนกันได้ โดยนักศกึษาไม่ต้องท าค าร้องยื่นขอเทยีบโอน 

กรณนัีกศึกษาย้ายสาขาวิชา ใช้ตั้งแต่รหัส 55 เป็นต้นไป 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

กฎ453 การอารักขาพืชประยุกต์ กฎ301 กีฏวทิยาทางการเกษตร 

ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม 

รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

ภส352 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 2 ภส352 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

บธ200 ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับธุรกิจ กจ200 ความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจ 

บธ320 กฏหมายธุรกิจ กจ201 กฏหมายธุรกิจ 

บธ301 องคก์ารและการจัดการ กจ300 องค์การและการจัดการ 

บธ307 การติดตอ่สื่อสารทางธุรกิจ กจ301 การตดิต่อสื่อสารทางธุรกิจ 

บธ409 ธุรกิจเชงิเศรษฐศาสตร์ กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 

บธ340 สถิตธิุรกิจ กจ304 สถิตธิุรกิจ 

บธ342 การบริหารการด าเนินงานและการผลติ กจ306 การจัดการผลิตและด าเนนิการ 

บธ341 การวิเคราะหป์ริมาณทางธุรกิจ กจ307 การวิเคราะหป์ริมาณทางธุรกิจ 

บธ410 จริยธรรมทางธุรกิจ กจ309 จริยธรรมทางธุรกิจ 

บธ303 การบริหารโครงการ กจ303 การจัดการโครงการ 

บธ302 การบริหารส านักงาน กจ305 การจัดการส านักงาน 

บธ330 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กจ308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ 



บธ403 การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กจ401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

บธ406 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กจ402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

บธ431 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ กจ403 พฤติกรรมองค์การ 

บธ400 การวิจัยธุรกิจ กจ404 การวิจัยธุรกิจ 

กจ405 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ 

บธ344 การจัดการหว่งโซ่อุปทาน กจ406 การจัดการหว่งโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ 

บธ499 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ กจ493 สัมมนาทางการจัดการ 

บธ494 การศกึษาหัวข้อสนใจ กจ491 การศกึษาหัวข้อสนใจ 

บธ411 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กจ310 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

กจ311 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

บธ401 ทฤษฎีองค์การ กจ410 ทฤษฎีองค์การ 

บธ412 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กจ411 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

บธ413 การวางแผนและการควบคุมทางการ

บริหาร 

กจ412 การวางแผนและการควบคุมทางการ

จัดการ 

บธ427 กฏหมายแรงงาน กจ320 กฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 

บธ433 ภาวะผูน้ า กจ321 ภาวะผูน้ า 

กจ322 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

บธ434 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ กจ421 การวจิัยทรัพยากรมนุษย์ 

บธ435 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กจ422 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

บธ436 การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กจ423 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

กจ424 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชงิกลยุทธ์ 

บธ240 การจักการเทคโนโลยี กจ230 การจักการเทคโนโลยี 

บธ343 การพยากรณ์ทางธุรกิจ กจ330 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 

บธ345 เทคนิคการสรา้งแบบจ าลองทางธุรกิจ กจ331 เทคนิคการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ 

บธ346 การวางแผนและควบคุมการผลิต กจ430 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

บธ347 การจัดการคุณภาพ กจ431 การจัดการคุณภาพ 

บธ324 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กจ201 กฏหมายธุรกิจ 

กต200 หลักการตลาด กต100 หลักการตลาด 

กต300 การจัดการตลาด กต200 กลยุทธ์การตลาด 

กต310 พฤติกรรมผูบ้ริโภค กต210 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 



กต320 นโยบายผลิตภัณฑ์และการก าหนดราคา กต320 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

กต343 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ 

กต341 การตดิต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ 

กต450 การตลาดระหว่างประเทศ กต350 การตลาดระหว่างประเทศ 

กต499 การสัมมนาทางการตลาด กต490สัมมนาการตลาด 

กต333 การจัดการขาย กต331 การบริหารการขาย 

กต350 การตลาดทางอนิเตอร์เน็ต กต353 การตลาดทางอนิเตอร์เน็ต 

กต351 การตลาดบริการ กต352 การตลาดบริการ 

กต430 การเจรจาต่อรองทางการตลาด กต432 การเจรจาต่อรองทางการตลาด 

กต361 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร กต460 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

บช103 หลักการบัญชีทั่วไป บช161 การบัญชีการเงิน 

บช101 การบัญชีขัน้ต้น บช161 การบัญชีการเงิน 

บช111 การบัญชีขั้นตน้ บช161 การบัญชีการเงิน 

บช111 การบัญชีขั้นตน้ บช101 การบัญชีขัน้ต้น 

บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ

การบัญชี 

บช251 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ

การบัญชี 

บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ

การบัญชี 

บธ324 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

บช151 การภาษีอากร บช341 การภาษีอากร 

บช211 การบัญชีขัน้กลาง 1 บช102 การบัญชีขั้นกลาง 1  

บช212 การบัญชขีั้นกลาง 2 บช201 การบัญชีขัน้กลาง 2 

บช221 การบัญชีต้นทุน บช211 การบัญชีต้นทุน 

บช311 การบัญชีขัน้สูง 1 บช301 การบัญชีขัน้สูง 1 

บช411 การบัญชีขัน้สูง 2 บช302 การบัญชีขัน้สูง 2 

บช222 การบัญชบีริหาร บช311 การบัญชีบริหาร 

บช332 การสอบบัญชี บช321 การสอบบัญชี 

บช331 การตรวจสอบภายใน บช322 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

บช341 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี บช431 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

บช351 การบัญชีภาษีอากร บช342 การบัญชีภาษีอากร 

บช412 การรายงานงบการเงนิและการวิเคราะห์ บช401 การรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ 



บช499 สัมมนาการบัญชี บช496 สัมมนาการบัญชี 

บช312 การบัญชเีฉพาะกิจการ บช402 การบัญชีเฉพาะกิจการ  

บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ บช403 การบัญชีหนว่ยงานภาครัฐ 

บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ บช404 การบัญชีระหว่างประเทศ 

บช321 การบริหารตน้ทุน บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 

บช322 การวางแผนก าไรและการควบคุม บช412 การวางแผนก าไรและการควบคุม 

บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ

สารสนเทศ 

บช421 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ

สารสนเทศ  

บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี บช432 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 

บช451 การวางแผนภาษีอากร บช441 การวางแผนภาษีอากร 

สธ211 ระบบสื่อประสมส าหรับธุรกิจ สธ314 ระบบสื่อประสมส าหรับธุรกิจ 

สธ301 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบทางธุรกิจ สธ311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ 

สธ306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ สธ312 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

สธ402 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ สธ411 ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์ 

สธ305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สธ401 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สธ495 การศึกษาหัวข้อสนใจ สธ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ 

สธ497 การฝกึงาน สธ492 การฝกึงาน 

สธ499 สัมมนา สธ493 สัมมนา 

สธ311 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ สธ112 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

สธ313 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคเพื่อการใช้

งานด้านธุรกิจ 

สธ317 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับองค์กรทาง

ธุรกิจ 1 

สธ316 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สธ347 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สธ318 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สธ111 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

สธ319 การเขียนโปรแกรมเพื่อใชง้านธุรกิจ สธ316 การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับองค์กรทาง

ธุรกิจ 1 

สธ331 การจดัการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สธ431 การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สธ353 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหว่งโซ่

อุปทาน 

สธ333 ระบบโลจสิติกส์และการจัดการหว่งโซ่

อุปทาน 

สธ358 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ สธ433 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

สธ453 ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ สธ434 ระบบจัดการความรู้ภายในองค์กรธุรกิจ 



สธ454 ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กร สธ435 ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กร 

สธ455 กฏหมายและจรยิธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สธ334 กฏหมายและจรยิธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กง342 การเงินส่วนบุคคล กง251 การเงนิส่วนบุคคล 

กง304 การวิเคราะห์รายงานทางการเงนิ กง301 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงนิ 

กง301 การบริหารการเงิน กง202 การบริหารการเงนิ 

กง361 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ กง361 การเงินระหว่างประเทศ 

กง401 การบริหารการเงนิเชิงกลยุทธ์ 

กง441 การวิเคราะหแ์ละการบริหารความเสี่ยง

ทางการเงิน 

กง441 การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

กง499 สัมมนาทางการเงิน กง471 ปัญหาและประเด็นทางการเงนิ 

กง306 การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ กง305 การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ 

กง307 การวิเคราะหก์ารลงทุนทางอุตสาหกรรม กง304 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

กง306 การประเมินมูลค่ากิจการ 

กง431 การวจิัยทางการเงิน 

กง343 การวเิคราะหต์ราสารหนี้ กง342 การวิเคราะหต์ราสารหนี้ 

กง344 การวิเคราะหต์ราสารทุน กง343 การวเิคราะหต์ราสารทุน 

กง442 ตราสารอนุพันธ์ กง344 การวิเคราะหต์ราสารอนุพันธ์ 

กง443 การวาณิชธนกิจ กง345 การลุงทุนในทางเลือก 

กง431 การวิจัยทางการเงิน 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

ศส211 อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ศส111 คุณค่าและหลักการสหกรณ์ 

ศส332 กฏหมายเกี่ยวกับธรุกิจและสหกรณ์ ศส332 กฏหมายธุรกิจและสหกรณ์ 

ศส334 ระบบสารสนเทศทางสหกรณ์ ศส334 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์ 

ศส333 องคก์ารธุรกิจและการบริหารธุรกิจ

สหกรณ์ 

ศส333 การจัดท าและวิเคราะห์แผนธุรกิจส าหรับ

สหกรณ์ 

ศส331 การตลาดสหกรณ์ ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิ

สติกส์ 



ศส322 การเงินสหกรณ์ ศส421 การเงินธุรกิจและสหกรณ์ 

ศส421 การจัดการสนิเชื่อสหกรณ์การเกษตร ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์ 

ศส335 การจัดการสหกรณ์เชงิกลยุทธ์ ศส335 การบริหารสหกรณ์เชงิกลยุทธ์ 

ศศ216 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

ศศ217 หลักเศรษฐศาสตรม์หาภาค กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 

ศศ331 การเงินการธนาคาร ศศ231 การเงินการธนาคาร 

ศศ341 การคลังสาธารณะ ศศ241 การคลังสาธารณะ 

ศศ311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ศศ317 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

ศศ416 กระแสโลกาภวิัตน์และเศรษฐกิจโลก ศศ454 กระแสโลกาภวิัตน์และเศรษฐกิจโลก 

ศศ214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ศศ111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ศศ216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ศศ112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

ศศ215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ศศ213 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  

ศศ217 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ศศ214 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 

ศศ351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศศ215 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ศศ325 คณิตเศรษฐศาสตร์ส าหรับนัก

เศรษฐศาสตร์ 

ศศ221 คณิตเศรษฐศาสตร์ส าหรับนัก

เศรษฐศาสตร์ 

ศศ324 เศรษฐมิติ 1 ศศ222 เศรษฐมิต ิ1 

ศศ422 เศรษฐมิติ 2 ศศ324 เศรษฐมิติ 2 

ศศ433 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ส าหรับ

การประเมนิโครงการ 

ศศ362 การวางแผนและการประเมินโครงการ 

ศศ413 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ศศ419 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

ศศ423 การวิเคราะหเ์ศรษฐมิติของอนุกรมเวลา

และการพยากรณ์เศรษฐกิจ 

ศศ426 การวเิคราะหเ์ศรษฐมิตขิองอนุกรมเวลา

และการพยากรณ์เศรษฐกิจ 

ศศ436 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางดา้น

เศรษฐศาสตร์การเงิน 

ศศ427 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางดา้น

เศรษฐศาสตร์การเงิน 

ศศ332 สถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ศศ232 สถาบันและตลาดการเงินในประเทศ 

ศศ452 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ ศศ333 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 

ศศ431 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ ศศ434 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ 

ศศ451 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิระหว่าง

ประเทศ 

ศศ435 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิระหว่าง

ประเทศ 

ศศ438 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ในตลาด ศศ436 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ในตลาด



อนุพันธ์ อนุพันธ์ 

ศศ441 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร ศศ342 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 

ศศ415 เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา ศศ351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

ศศ424 การวิเคราะหป์ัจจัยการผลิตผลผลิตและ

เมทริกซ์บัญชีสังคม 

ศศ453 การวิเคราะหป์ัจจัยการผลิตผลผลิตและ

เมทริกซ์บัญชีสังคม 

ศศ312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศศ261 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

ศศ333 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย ศศ363 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย 

ศศ434 เศรษฐศาสตร์การเงินส่วนบุคคล ศศ364 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิส่วนบุคคล 

ศศ353 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ศศ365 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 

ศศ432 การวิเคราะหก์ารลงทุนในตลาดการเงิน ศศ466 การวิเคราะหก์ารลงทุนในตลาดการเงิน 

ศศ435 เศรษฐศาสตรก์ารวิเคราะห์และบริหาร

สินเชื่อ 

ศศ467 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และบริหาร

สินเชื่อ 

ศล261 คณิตเศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้ ศศ323 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 

ศล362 เศรษฐมิตเิบือ้งต้น ศศ324 เศรษฐมิติ 1 

ศล332 เศรษฐศาสตร์การผลิต ศล331 เศรษฐศาสตร์การผลิต 

ศล333 การจัดการฟาร์ม ศล332 การจัดการฟาร์ม 

ศล443 นโยบายเกษตรและสิ่งแวดล้อม ศล422 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ศล443 นโยบายเกษตรและสิ่งแวดล้อม ศล442 นโยบายเกษตร 

ศล332 การจัดการฟาร์ม ศล333 การจัดการฟาร์ม 

ศล211 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 1 

ศล211 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ศล361 การวิเคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ ศล363 การวเิคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ 

ศล421 สิ่งแวดล้อมชุมชน ศล322 สิ่งแวดล้อมชุมชน 

ศล211 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 1 

ศล212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ศก332 การตลาดเกษตร ศล351 ราคาและการตลาดผลติผลเกษตร 

ศศ365 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศศ312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

ศศ212 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศศ214 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ศศ213 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ศศ216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป กจ302 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 

  



ศร213 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ศศ451 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิระหว่าง

ประเทศ 

ศร212 การวิเคราะหเ์ศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ไทย 

ศศ416 กระแสโลกาภวิัตน์และเศรษฐกิจโลก 

ศร424 การศกึษาความเป็นไปได้และการประเมิน

โครงการ 

ศศ433 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ส าหรับ

การประเมนิโครงการ 

ศร323 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ 

ศศ413 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 

ศร314 ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

ศศ452 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 

ศร431 การวิเคราะหก์ารลงทุนในตราสารทุน ศศ432 การวิเคราะหก์ารลงทุนในตลาดเงิน 

ศร322 เศรษฐมิตสิ าหรับเศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ 

ศศ222 เศรษฐมิต ิ1 

 

คณะศิลปศาสตร์ 

ภอ223 โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภอ121 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ภอ314 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับเหตุการณป์ัจจุบัน ภอ215 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย 

ภอ324 ภาษาในบริบท ภอ223 ภาษาในบริบท 

ภอ326 ภาษาศาสตร์สังคมเบือ้งตน้ ภอ224 ภาษาศาสตร์สังคมเบือ้งตน้ 

ภอ231 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ ภอ231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี 

ภอ402 ระเบียบวิธีการศกึษาภาษา ภอ301 หลักการเรียนและการสอนภาษา 

ภอ202 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

ตะวันตก 

ภอ331 สังคมตะวันตกผ่านวรรณกรรม 

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

รายวิชา เทียบได้เป็นรายวิชา 

วก361 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร วอ370 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 

วก262 การวัดและการควบคุมกระบวนการแปร

รูปอาหาร 

วอ372 การวัดและการควบคุมกระบวนการแปร 

รูปอาหาร 



วก496 สัมมนา วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร 

วก462 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธี

วิเคราะห์ภาพถ่าย 

วอ470 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธี

วิเคราะห์ภาพถ่าย 

วก461 การออกแบบโรงงานอาหาร วอ471 การออกแบบโรงงานอาหาร 

วก463 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ วอ482 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ 

วก470 การจัดการดินและการให้น้ า ดป300 หลักปฐพีศาสตร์ 

วอ260 เคมีอาคารและจุลชีววิทยาเบือ้งตน้ทาง

วิศวกรรมอาหาร 

ทอ202 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาทางอาหาร

เบือ้งตน้ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ สธ111 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

คพ212 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 ทส101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

คพ216 เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทส103 กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ 

สต301 หลักสถิติ สต300 สถิตทิั่วไป 

ทส103 กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ ทส103 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ทส311 การโปรแกรมฝัง่เซริฟเวอร์ ทส311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2 

ทส322 การทดสอบซอฟต์แวร์ ทส322 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

ทส323 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวัตถุด้วย

ยูเอ็มแอล 

ทส323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 

ทส332 การโปรแกรมฐานข้อมูล ทส332 ระบบฐานขอ้มูล 2 

ทส411 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทส411 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ทส213 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทส213 แนวคิดเชิงวัตถุ 

คศ103 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรม 1 คศ105 คณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์ 1 

 

 

 



มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

กต200 หลักการตลาด กต100 หลักการตลาด 

บช111 การบัญชีขั้นตน้ บช161 การบัญชีการเงิน 

บช111 การบัญชีขั้นตน้ บช101 การบัญชีขัน้ต้น 

บช161 การบัญชีการเงิน บช103 หลักการบัญชีทั่วไป 

บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ

การบัญชี 

บช251 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ

การบัญชี 

บช151 การภาษีอากร บช341 การภาษีอากร 

บช211 การบัญชีขัน้กลาง 1 บช102 การบัญชีขัน้กลาง 1  

บช212 การบัญชขีั้นกลาง 2 บช201 การบัญชีขัน้กลาง 2 

บช221 การบัญชีต้นทุน บช211 การบัญชีต้นทุน 

บช311 การบัญชีขั้นสูง 1 บช301 การบัญชีขัน้สูง 1 

บช411 การบัญชีขัน้สูง 2 บช302 การบัญชีขัน้สูง 2 

บช222 การบัญชบีริหาร บช311 การบัญชีบริหาร 

บช332 การสอบบัญชี บช321 การสอบบัญชี 

บช331 การตรวจสอบภายใน บช322 การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

บช341 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี บช431 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

บช351 การบัญชีภาษีอากร บช342 การบัญชีภาษีอากร 

บช412 การรายงานงบการเงนิและการวิเคราะห์ บช401 การรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ 

บช499 สัมมนาการบัญชี บช496 สัมมนาการบัญชี 

บช312 การบัญชเีฉพาะกิจการ บช402 การบัญชีเฉพาะกิจการ  

บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ บช403 การบัญชีหนว่ยงานภาครัฐ 

บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ บช404 การบัญชีระหว่างประเทศ 

บช321 การบริหารตน้ทุน บช411 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 

บช322 การวางแผนก าไรและการควบคุม บช412 การวางแผนก าไรและการควบคุม 

บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ

สารสนเทศ 

บช421 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ

สารสนเทศ  

บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี บช432 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 

บช451 การวางแผนภาษีอากร บช441 การวางแผนภาษีอากร 



ชว452 เทคโนโลยีของเอนไซม์ ชว455 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 

ศศ311 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร์ ศศ311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

ศศ373 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ศศ312 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

รศ105 กฏหมายเบือ้งตน้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ รศ104 หลักการพื้นฐานทางกฏหมาย 

รศ103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งต้น รศ102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้งตน้ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

พท242 จติวิทยาการบริการ พท230 จติวิทยาและสังคมวิทยาการท่องเที่ยว 

พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

พท231 หลักการท่องเที่ยว 

พท333 วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อ

การท่องเที่ยว 

พท331 วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อ

การท่องเที่ยว 

พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 

พท130 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ 

พท320 การจัดการที่พักแรม พท432 ที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

            รายวิชา เทยีบได้เป็นรายวิชา 

รศ104 หลักการพื้นฐานแห่งกฏหมาย รศ105 กฎหมายเบือ้งตน้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์      

รป216 กฎหมายเบือ้งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

 

 


