
หมายเหตุ 1. วิชาศึกษาทัว่ไป ตามหลกัสูตร  30 หน่วยกิต  ไม่สามารถเทียบโอนได้

2. วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ตามหลกัสูตร 18 หน่วยกิต สามารถเทียบโอนได ้ 12  หน่วยกิต  คงเหลือตอ้งเรียน  6  หน่วยกิต

3. วิชาเฉพาะบงัคบั ตามหลกัสูตร  48 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได ้ 15 หน่วยกิต  คงเหลือตอ้งเรียน  33 หน่วยกิต

4. วิชาเฉพาะเลือก ตามหลกัสูตร  21 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได ้ 9 หน่วยกิต  คงเหลือตอ้งเรียน  12 หน่วยกิต

5. วิชาเลือกเสรี   ตามหลกัสูตร 6 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได ้ 6  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาเลือก

6. วิชาท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นตารางการเทียบโอน จะตอ้งเรียนทั้งหมด

ตารางแนวทางการขอเทยีบโอนรายวชิา
หลักสูตร ทล.บ. กลุ่มวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุง 54



การเทียบโอนหมวดวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ล าดบั หน่วยกิต

1 3 (3-0-6)

2 3 (2-3-5)

3 3 (3-0-6)

4 3 (3-0-6)

หรือ 3104-2009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

520102 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3000–0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

หรือ 3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่ือวิชา วิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอน

520101 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม3000-1522 คณิตศาสตร์ 2 หรือ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรม

หรือ 3000–0205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

หรือ 3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชค้อมพิวเตอร์ช่วย

520103 วิศวกรรมความปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

520104 ระบบการจดัการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต 3000-0101 การพฒันางานดว้ยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต

หรือ 3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคก์ร



การเทียบโอนหมวดวชิาเฉพาะบังคบั ตามหลักสูตร  48 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได้  15 หน่วยกิต  คงเหลือต้องเรียน  33 หน่วยกิต

ล าดบั หน่วยกิต

1 2 (2-0-4) 524111 พ้ืนฐานการวดัและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 3104-1002  เคร่ืองวดัไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั)
หรือ 3105-1002  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (อิเลก็ทรอนิกส์)

หรือ 3119-1003  เคร่ืองมือวดัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)

หรือ 3120-1001  เคร่ืองมือวดัและการวดัไฟฟ้า (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-2108  การวดัและการควบคุมคุณภาพ (เมคคาทรอนิกส์)

2 3 (3-0-6) 524112 พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 3104-1001 วงจรไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั)
หรือ 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

หรือ 3119-1001  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (โทรคมนาคม)

หรือ 3120-1002  วงจรไฟฟ้า (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-1001  วงจรไฟฟ้า (เมคคาทรอนิกส์)

3 1 (0-3-0) 524391 พ้ืนฐานการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยไีฟฟ้าฯ ฝึกงาน ในสถานประกอบการ อยา่งน้อย 1 ภาคเรียน

4 2 (0-2-4) 524491 พ้ืนฐานโครงงานทางเทคโนโลยไีฟฟ้าฯ 3104-6001 โครงการ

5 2 (2-0-4) 524211 พ้ืนฐานดิจิตอลและการประยกุต์ 3104-1003  ดิจิตอลประยกุต ์(ไฟฟ้าก าลงั)
หรือ 3105-2011  การออกแบบวงจรดิจิตอล (อิเล็กทรอนิกส์)

หรือ 3120-2001  เทคโนโลยดิีจิตอล (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-2001  วงจรดิจิตอล (เมคคาทรอนิกส์)

หรือ 3119-2001  ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ (โทรคมนาคม)

ช่ือวิชา วิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอน



6 3 (3-0-6)

3105-2004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)
หรือ 3119-1003  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)

หรือ 3127-1002  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์)
หรือ 3120-2003  อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรมการควบคุม (เคร่ืองมือวดั)

7 3 (3-0-6) 524221 พ้ืนฐานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ3000–0203 เทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้
หรือ 3000–0204 ระบบฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้

524212 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ 3104-2006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าก าลงั)

หรือ 3105-1002 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์) 



ล าดบั หน่วยกิต

1 2 (2-0-4)

2 3 (3-0-6)

3 3 (3-0-6)

4 3 (3-0-6)

5 3 (3-0-6)

6 3 (3-0-6)

7

8 2 (2-0-4)

9 2 (2-0-4)

และ/หรือ 3119-2008  สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม (โทรคมนาคม)

(หมายเหตุ  เลือก 2 รายวิชาจาก 3 รายวิชาขา้งตน้)

3120-2006  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-2003  เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ (เมคคาทรอนิกส์)

3105-2003 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (อิเล็กทรอนิกส์)

3105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถ่ีสูง (อิเล็กทรอนิกส์)

หรือ 3119-2002  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถ่ีสูง (โทรคมนาคม)

524436 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยใยแกว้น าแสง

524437 พ้ืนฐานเทคโนโลยเีซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม

524438 พ้ืนฐานวงจรรวมเชิงเส้นเบ้ืองตน้และการประยกุต์

524439 พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการส่ือสาร

3119-2006  ระบบรับส่งดว้ยเส้นใยแกว้น าแสง (โทรคมนาคม)

3127-2006  ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เมคคาทรอนิกส์)

524433 พ้ืนฐานการควบคุมกระบวนการเบ้ืองตน้

3119-2003  การส่ือสารดาวเทียม (โทรคมนาคม)

และ/หรือ 3119-2004  ไมโครเวฟเทคโนโลย ี(โทรคมนาคม)

524434 พ้ืนฐานเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้

524435 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารดว้ยไมโครเวฟ

หรือ 3120-2002  เทคโนโลยไีมโครโพรเซสเซอร์ (เคร่ืองมือวดั)

3120-2005  การควบคุมอตัโนมติั (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-2004  การควบคุมอตัโนมติั (เมคคาทรอนิกส์)

524432 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้

3120-2008  เคร่ืองควบคุมกระบวนการ (เคร่ืองมือวดั)

หรือ 3127-2005  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (เมคคาทรอนิกส์)

การเทียบโอนหมวดวชิาเฉพาะเลือก ตามหลักสูตร  21 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได้  9 หน่วยกิต  คงเหลือต้องเรียน 12 หน่วยกิต

ช่ือวิชา วิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอน

524431 พ้ืนฐานเทคโนโลยไีมโครโพรเซสเซอร์ 3105-2012  ไมโครโพรเซสเซอร์ (อิเล็กทรอนิกส์)



10 2 (2-0-4)

11 2 (2-0-4)

12 2 (2-0-4)

13 2 (2-0-4)

14 3 (3-0-6)

15 3 (3-0-6)

16 3 (3-0-6)

ล าดบั หน่วยกิต

1 3 (3-0-6)

2 3 (3-0-6)

524462 พ้ืนฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า 3104-2004 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั)

524463 พ้ืนฐานการเขียนแบบระบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ 3104-2005 เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์ (ไฟฟ้าก าลงั)

หรือ 3119-2005  ระบบโทรศพัท ์(โทรคมนาคม)

3105-2010  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์)

524440 พ้ืนฐานเทคโนโลยวิีทยุ 3105-2007 เทคนิคเคร่ืองรับส่งวิทย ุ(อิเล็กทรอนิกส์)

หรือ 3119-2007  ระบบส่ือสารวิทย ุ(โทรคมนาคม)

3105-2008 ระบบโทรคมนาคม (อิเล็กทรอนิกส์)

หรือ 3119-2009  หลกัการโทรคมนาคม (โทรคมนาคม)

3105-2009  ระบบโทรศพัท ์(อิเล็กทรอนิกส์)

วิชาชีพสาขาวิชา หรือ วิชาชีพสาขางาน

วิชาชีพสาขาวิชา หรือ วิชาชีพสาขางาน

3104-2002  เคร่ืองกลไฟฟ้า 1 (ไฟฟ้าก าลงั)

และ 3104-2003 เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 (ไฟฟ้าก าลงั)

524441 พ้ืนฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารเบ้ืองตน้

524442 พ้ืนฐานเทคโนโลยโีทรศพัท์

524443 พ้ืนฐานเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์

524444 พ้ืนฐานคร่ืองกลไฟฟ้า

การเทียบโอนวชิาเลือกเสรี   ตามหลักสูตร 6 หน่วยกิต  สามารถเทียบโอนได้  6  หน่วยกิต

ช่ือวิชา

524460 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 1

524461 หวัขอ้พิเศษส าหรับเทคโนโลยไีฟฟ้า 2

วิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอน




