
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
                        มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
วิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเช่ียวชาญ มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ใหม่ เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข การอุตสาหกรรม
การเกษตรโดยเฉพาะดา้นยางพาราและปาลม์น ้ ามนั อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การ
เรียนการสอนมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหา  เป็นฐานในการ
เรียนรู้  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ ก1  ก2 และ แผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์  / เสาร์ – อาทิตย ์
4.รูปแบบการเรียน Online  และ onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั - 3 3 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 12 27 
วิทยานิพนธ์ 36 21 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร หลกัสูตรแผน ก 1 

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม
ควบคุม,วิศวกรรมส่ือสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, 
วิศวกรรมสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 3.00 หรือ 

2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยมี
คะแนนเฉล่ีย สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัเก่ียวกบั
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือมีผลงานท่ี
ไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือ 

3) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกลเ้คียงท่ีก าหนดในขอ้ 1 โดยมี
คะแนน เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 

4) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ 
 
 
  



หลกัสูตรแผน ก 2  
1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรม ส่ือสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
วิศวกรรมสารสนเทศและ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า
กวา่ 2.75 หรือ  

2) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยมี
คะแนนเฉล่ีย สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบั
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือมีผลงานท่ี
ไดรั้บรางวลัระดบัชาติหรือ  

3) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกลเ้คียงท่ีก าหนดในขอ้ 1 โดยมี
คะแนน เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบั
สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 1 ปี หรือ  

4) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ  
หลกัสูตรแผน ข  

1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาวชิาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์อ่ืนๆ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยการสารสนเทศ หรือ
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนน เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.5 หรือ  

2) คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ  
 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1) ผลการสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ (ถา้มี)  เช่น PSU-TEP, CU-TEP, IELTS, TOEFL, 
TOEIC ฯลฯ 

2) หนงัสือรับรองการศึกษา (Transcript) และ หนงัสือรับรองคุณสมบติัประจ าตวั (Letter 
of Recommendation) หรือหนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา
หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์ จ านวน 1 ชุด 

3) ผลงาน/โครงงาน/วิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาตรี/โท 
4) ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
5) เขียนประสบการณ์และความสามารถพิเศษของตนเอง พร้อมระบุหวัขอ้และ

รายละเอียดวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ ความยาว 1 หนา้กระดาษ และน ามายืน่ในวนัสอบ
สัมภาษณ์ 

6) ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 
 



9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวิชา: น.ส.บงกช  พฤกษพงษ ์Tel. 074 287358 E-mail: 
bongkot.p@psu.ac.th 
ประธานหลกัสูตร: รศ.ดร.พชิญา  ตณัฑยัย ์Tel. 0742 87352 E-mail: pichaya.t@psu.ac.th 
เวบ็ไซตส์าขาวิชา: www.coe.psu.ac.th 
เวบ็ไซตห์ลกัสูตร:  https://bit.ly/3NVxRaH 
เฟสบุค: https://www.facebook.com/coe.psu 

 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบขอ้เขียน 18 เมษายน 2566  ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

R101คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบขอ้เขียน 18 เมษายน 2566  และ  

18 ตุลาคม 2566 
ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
R101คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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