
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีเป้าหมายเพื่อผลิตนกัวิจยัทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมี

ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญขั้นสูง เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้
งานไดจ้ริง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

       หลกัสูตรฯ ไดมี้การท า MOU ร่วมกบับริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น บริษทัโตโยตา้ ทูโช 
เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และมี
โครงการทวิปริญญาร่วมกบั Kanazawa University และ Universiti Putra Malaysia 
1. จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5 คน 
2. แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1 ,  แบบ 2.1 และแบบ 2.2   
3. การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4. รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

6. จ า น วนห น่ ว ย กิ ต และ
แผนการศึกษา 

หมวดวิชา 
แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบงัคบั - 3  3   
หมวดวิชาเลือก - 9 21  
วิทยานิพนธ์ 48  36  48  
รวมไม่น้อยกว่า 48  48  72   

7. คุณสมบติัของผูส้มคัร หลักสูตรแบบ 1.1   
เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัสูตรจดัให้มีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1   
เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเนน้การท าวิจยั หลกัสูตรจดัให้มีการ
ท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.2 
เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเนน้การท าวิจยั หลกัสูตรจดัให้มีการ
ท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 2 ขึ้นไป หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้นเรียน ทั้งน้ีให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     



8. หลักฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

1. นักศึกษายื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ PSU-TEP หรือ CU-TEP (หรือเทียบเท่า)  
ท่ีสอบมาไม่เกิน 2 ปี  โดยตอ้งมีคะแนนมากกวา่ 50 จึงจะมีสิทธ์ิสอบขอ้เขียน   

2. หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจ าตัว (Recommendation) หรือหนังสือ
รับรองจากอาจารยห์รือผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 3 ท่าน 

3. ผลงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท 
4. ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
5. เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมอธิบายหัวขอ้วิทยานิพนธ์ท่ี

สนใจ (Statement of purpose) ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ เป็นภาษาไทยหรือองักฤษ 
6. Transcript ระดบัปริญญาตรี และ โท 1 ชุด 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

ประธานหลกัสูตร : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชลากร ครุงพงศสิ์ริ  
โทร. 074-287241 E-mail : chalakorn.s@psu.ac.th     
เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตร : น.ส.จินตนา ชูศรีด า  
โทร. 074-287045 E-mail : jintana.sh@psu.ac.th  
เวบ็ไซตส์าขาวิชาฯ : https://www.eng.psu.ac.th/ee/ 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
• ผูส้มคัรสอบติดต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรก่อนสอบ (ติดต่อ

ด้วยตนเองหรือทาง e-mail) เพื่อคุยหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และตกลงวิชาท่ีจะสอบ โดยต้องได้คะแนนผลสอบ
มากกว่า 50% จึงจะสอบผ่าน (สามารถดู e-mail ไดท่ี้เว็บ
สาขาวิชาฯ https://www.eng.psu.ac.th/ee/) 

• ผูส้อบขอ้เขียนผา่นจึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
 
สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการน าเสนอบทความ  

• ใหผู้ส้มคัรเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีสนใจท า 

• ใหผู้ส้มคัรสรุปสาระส าคญัของบทความท่ีเลือก จดัท า 
Power Point น าเสนอใหก้รรมการสอบตดัสิน  

• ผูส้มคัรแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการน าเสนอและ
ซกัถาม 

สอบข้อเขียน  
วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 
 
 
 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
ณ หอ้งประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 

https://www.eng.psu.ac.th/ee/
https://www.eng.psu.ac.th/ee/


รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
• ผูส้มคัรสอบติดต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรก่อนสอบ (ติดต่อ

ด้วยตนเองหรือทาง e-mail) เพื่อคุยหัวขอ้วิทยานิพนธ์ 
และตกลงวิชาท่ีจะสอบ โดยต้องได้คะแนนผลสอบ
มากกวา่ 50% จึงจะสอบผา่น (สามารถดู e-mail ไดท่ี้เวบ็
ภาควิชาฯ https://www.eng.psu.ac.th/ee/) 

• ผูส้อบขอ้เขียนผา่นจึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
 

สอบสัมภาษณ์และสอบโดยการน าเสนอบทความ  

• ใหผู้ส้มคัรเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีสนใจท า 

• ใหผู้ส้มคัรสรุปสาระส าคญัของบทความท่ีเลือก จดัท า 
Power Point น าเสนอใหก้รรมการสอบตดัสิน  

• ผูส้มคัรแต่ละคนมีเวลา 10 นาที ในการน าเสนอและ
ซกัถาม 

สอบข้อเขียน  
เข้าเทอม 1/2566 
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. 
เข้าเทอม 2/2566 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. 
 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 
เข้าเทอม 1/2566 
วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 
เข้าเทอม 2/2566 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ หอ้งประชุม 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.eng.psu.ac.th/ee/

