
นําเสนอหลกัสูตรปรับปรุง (2561) 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวชิา วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ

รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงานและงานวจิัย
(Talent-WIL)













การขับเคลื9อนประเทศไทย การขับเคลื9อนประเทศไทย 4.0 และ มหาวทิยาลยั 4.0

ประเทศไทย 4.0

• นโยบายประเทศไทย 4.0

• สนบัสนุนงานดา้น วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ นวตักรรม

• สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา

• สาํนกังานดา้นสนบัสนุนงานวจิยัและนวตักรรม (สวทน. สกว. สวทช . สนช. วช.)• สาํนกังานดา้นสนบัสนุนงานวจิยัและนวตักรรม (สวทน. สกว. สวทช . สนช. วช.)

มหาวิทยาลยั 4.0

• การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning ; WIL)

• โครงการส่งเสริมบุคลาการวจิยัไปปฏิบตัิหนา้ที=ในสถานประกอบการ (Talent Mobility)

• 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลกัสูตร 4.0

• หลกัสูตรเดิม สาขาวชิา วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ( พ.ศ.2554)

• หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวชิา วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (พ.ศ. 2561)
• อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ



คาํนิยาน Talent-WILคาํนิยาน Talent-WIL

Talent-WIL หมายถึง การบรูณาการโปรแกรมการTalent-WIL หมายถึง การบรูณาการโปรแกรมการ
บูรณาการการเรียนรู้คู่กบัการทาํงาน(WIL) กบั 

โปรแกรมการเคลื=อนยา้ยบุคลากรวจิยัภาครัฐไป
ปฏิบตัิงานในภาคเอกชนเพื=อเพิ=มขีดความสามารถ

การทางแข่งขนัการวจิยัและพฒันา (Talent Mobility)การทางแข่งขนัการวจิยัและพฒันา (Talent Mobility)



บริษัท กราวิเทคไทย(ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท สมาร์ทไอดี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)



รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและ
งานวิจัย Talent-WIL



หัวข้อ ภาคการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน skill

ชั้นปีที ่1 -วิชาศึกษาทั่วไป 9 นก.
-วิชาแกนวิศวกรรม 11 นก.

-วิชาศึกษาทั่วไป 6 นก.
-วิชาแกนวิศวกรรม 13 นก.

-วิชาด้านบังคับ 
10 นก.

ความรู้พื้นฐานด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โมเดลหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (จํานวน 144 หน่วยกิต) 
-ศึกษาที่มหาวิทยาลัย/ สถานประกอบการภาคเอกชน  5 ภาคเรียน (50%/50%) 

-วิชาแกนวิศวกรรม 11 นก.
(จํานวน 20 หน่วยกิต)

-วิชาแกนวิศวกรรม 13 นก.
-วิชาด้านบังคับ 3 นก.
 (จํานวน 22 หน่วยกิต)

10 นก.
(Pre-course 
experience)
 (จํานวน 10 
หน่วยกิต)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ชั้นปีที ่2 -วิชาศึกษาทั่วไป 6 นก.
-วิชาแกนวิศวกรรม 6 นก.
-วิชาด้านบังคับ 6 นก.
-วิชาเลือกเสรี 3 นก.
 (จํานวน 21 หน่วยกิต)

-วิชาศึกษาทั่วไป 3 นก.
-วิชาแกนวิศวกรรม 3 นก.
-วิชาด้านบังคับ 12 นก.
-วิชาเลือกเสรี 3 นก.
 (จํานวน 21 หน่วยกิต)

WBL
(จํานวน 2 
หน่วยกิต)

ความรู้เฉพาะด้านทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เฉพาะด้านทาง
ชั้นปีที ่3 -วิชาศึกษาทั่วไป 6 นก.

-วิชาด้านบังคับ 15 นก.
-วิชาชีพ 1 นก.(เตรียม Co-op)
(จํานวน 22 หน่วยกิต)

-วิชาเฉพาะด้านเลือก 12 นก.
( Industrial Course)
(จํานวน 12 หน่วยกิต)

Industrial PrBL
(จํานวน 2 
หน่วยกิต)

ความรู้เฉพาะด้านทาง
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และพัฒนาองค์ความรู้
พร้อมกับต่อยอดทักษะ
ในสถานประกอบการ

ชั้นปีที ่4 -วิชาชีพ 6 นก.
(นักศึกษาและอาจารย์ ฝังตัวที่
สถานประกอบการ)
(จํานวน 6 หน่วยกิต)

-วิชาชีพ 6 นก.
(นักศึกษาและอาจารย์ ฝังตัวที่
สถานประกอบการ)
(จํานวน 6 หน่วยกิต) 

ปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนา
ความชํานาญเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะด้าน 



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



ภาคเรียนที= 1 ภาคเรียนที= 2 ภาคเรียนที= 3

ชัRนปีที= 1

ชัRนปีที= 2

ชัRนปีที= 3ชัRนปีที= 3

ชัRนปีที= 4



การเรียนการสอนรูปแบบเดิม

สถานประกอบการมหาวทิยาลยั



การเรียนการสอนรูปแบบเดิม

100%

สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

100%



?
มีงานทาํ

การเรียนการสอนรูปแบบเดิม

?
มีงานทาํ

100%

สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

100%



??
มีงานทาํหุบเขามรณะ

การเรียนการสอนรูปแบบเดิม

??
มีงานทาํ

100%

สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

100%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)

สถานประกอบการมหาวทิยาลยั



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)
WIL

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)
WIL

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)
WIL

Talent Talent 

MobilityMobilityMobility

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)
WIL

Talent Talent 

MobilityMobilityMobility

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



สะพาน (Talent-WIL)สะพาน (Talent-WIL)
WIL

Talent Talent 

Mobility

มีงานทาํ
100%

MobilityMobility

50%
สถานประกอบการมหาวทิยาลยั

50%



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ชื่อปริญญา  ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

Bachelor of Engineering (Smart Electronics Engineering) 
                ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
                          B. Eng. (Smart Electronics Engineering)
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรนี้  [  /  ] มี มคอ.1 [    ] ไม่มี มคอ.1



ผลติบัณฑิตวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ที9มีคุณธรรม จริยธรรม ผลติบัณฑิตวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ที9มีคุณธรรม จริยธรรม ผลติบัณฑิตวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ที9มีคุณธรรม จริยธรรม ผลติบัณฑิตวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ ที9มีคุณธรรม จริยธรรม 
และพร้อมทํางานในสถานประกอบการณ์ เพื9อพฒันาท้องถิ9นและประเทศชาติและพร้อมทํางานในสถานประกอบการณ์ เพื9อพฒันาท้องถิ9นและประเทศชาติและพร้อมทํางานในสถานประกอบการณ์ เพื9อพฒันาท้องถิ9นและประเทศชาติและพร้อมทํางานในสถานประกอบการณ์ เพื9อพฒันาท้องถิ9นและประเทศชาติ

ในการขับเคลื9อนประเทศไทย ในการขับเคลื9อนประเทศไทย 44..0 0 และก้าวสู่โลกในศตวรรษที9 และก้าวสู่โลกในศตวรรษที9 2121



เพื=อผลิตบณัฑิตสาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะใหม้ีคุณลกัษณะดงัต่อไปนีR
1 มีคุณธรรม จริยธรรม และทาํหนา้ที=เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และทาํหนา้ที=เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และต่อสงัคม และปฏิบตัิตนภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพดว้ยความซื=อสตัย์
สุจริต และเสียสละ

2 มีความรู้ในศาสตร์ที=เกี=ยวขอ้งทัRงภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ สามารถประยกุตใ์ช้
อยา่งเหมาะสมเพื=อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดบัสูงขึRนไปได้อยา่งเหมาะสมเพื=อการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดบัสูงขึRนไปได้

3 มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยทีี=มีการเปลี=ยนแปลงพฒันาอยา่ง
ต่อเนื=อง สามารถพฒันาองคค์วามรู้ที=ตนมีอยูใ่หสู้งขึRนไป เพื=อพฒันาตนเอง พฒันา
งาน พฒันาสงัคมและประเทศชาติ



เพื=อผลิตบณัฑิตสาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะใหม้ีคุณลกัษณะดงัต่อไปนีR

4 คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเริ=มสร้างสรรค ์และสามารถเลือก4 คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเริ=มสร้างสรรค ์และสามารถเลือก
วธิีแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม

5 มีมนุษยสมัพนัธ์และมีความสามารถในการทาํงานในสถาน
ประกอบการร่วมกบัผูอ้ื=น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะ และเป็น
ผูม้ีทศันคติที=ดีในการทาํงาน
ประกอบการร่วมกบัผูอ้ื=น มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะ และเป็น
ผูม้ีทศันคติที=ดีในการทาํงาน

6 มีความสามารถในการติดต่อสื=อสาร และใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี



เพื=อผลิตบณัฑิตสาขาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะใหม้ีคุณลกัษณะดงัต่อไปนีR

7 มีความพร้อมในการทาํงานร่วมกบัสถานประกอบการ

8 มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี8 มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี

9 มีองคค์วามรู้ในการออกแบบระบบดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ทัRงฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งอจัฉริยะ



บัณฑิตย์ วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะบัณฑิตย์ วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ

ปัญญาประดษิฐ์ (AI)
ไอโอท(ีIOT)

สมองกลฝังตวั (Embedded)

อเิลก็ทรอนิกส์

Start Up

ฐานความรู้วศิวกรรม

อเิลก็ทรอนิกส์
ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์



1. เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.01. เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0
2. เป็นหลักสูตรที่บรรจุลงในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 
20 ปี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
3. มีการจัดการศึกษาในรูปแบบ Talent-WIL แห่งแรกของโลก
4. มีงบสนับสนุนตลอดหลักสูตรจาก สกอ. สวทน. สกว. สนช. สวทช. และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
4. มีงบสนับสนุนตลอดหลักสูตรจาก สกอ. สวทน. สกว. สนช. สวทช. และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
5. นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 4 ในตําแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้วย
กลไก Talent Mobility
6. นักศึกษามีโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Start Up)



บัณฑิตรหัส ๕๕

ได้รับเงินเดือนสูงสุด ได้รับเงินเดือนสูงสุด ๓๘๓๘,,๐๐๐ ๐๐๐ บาทบาท

บัณฑิตรหัส ๕๖



บัณฑิตมีงานทํา บัณฑิตมีงานทํา ๑๐๐๑๐๐%%
บริษัท  JP ASIA GLOBAL จํากัด( ประจําสนามบินสุวรรณภูมิ )

ตัวอย่างสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

บริษัท  JP ASIA GLOBAL จํากัด( ประจําสนามบินสุวรรณภูมิ )
บริษัท ROHM Integrated Systems (Thailand) จํากัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บริษัท Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด ( มหาชน) สาขา ลําพูน
บริษัท Minebeamitsumi (Bang-pa-in)บริษัท Minebeamitsumi (Bang-pa-in)
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด มหาชน
บริษัท แอทเทส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)



4747,,641 641 คนคน
ต่อ ต่อ 5 5 ปีปี

9 528 9,528 
คนต่อปี



ลงนามความรว่มมือโครงการนําร่องหลักสูตร Talent-WIL 
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
และ บริษัท กราวิเทคไทย(ไทยแลนด์) จํากัด และฝ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (สกว.)



ขอบคุณครับ


