
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
        หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มุ่งผลิตบุคลากรทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมี

ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิเคราะห์และประยุกตไ์ดอ้ยา่งเช่ียวชาญ เป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีสามารถผลิต
งานวิจยัอย่างมีคุณภาพและสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงเป็นท่ียอมรับ พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อ
สังคม  

        หลกัสูตรฯ ไดท้ า MOU ร่วมกบับริษทัเอกชน และหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น บริษทัโตโยตา้ ทูโช เน็กซ์ตี 
อิเลก็ทรอนิกส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, และ บริษทัอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีหลกัสูตร
มีโครงการทวิปริญญาร่วมกบั Kanazawa University, Japan และ Universiti Putra Malaysia 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  20 คน 
2.แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1, แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
6. จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 
ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - 3 3 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 15 27 
วิทยานิพนธ์ 36  18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36  
7. คุณสมบติัของผูส้มคัร 1. เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

2. เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ย ของการศึกษาระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตร
ท่ีก าหนดไว ้ในขอ้ 1  
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8. หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

1. หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูส้อน 
หรือหวัหนา้หน่วยงาน จ านวน 3 ชุด 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

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

 
 
 

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


ก าหนดการสอบ   
 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
• ผู ้สมัครติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ ผ่าน

ช่องทาง e-mail เพื่อหารือหัวขอ้วิทยานิพนธ์ และวิชา
ท่ีจะสอบ โดยตอ้งไดค้ะแนนผลสอบมากกวา่ 50% จึง
จะสอบผา่น (สามารถดู e-mail อาจารยใ์นหลกัสูตรได้
ท่ีเวบ็สาขาวิชาฯ https://www.eng.psu.ac.th/ee/) 

• ผูส้อบขอ้เขียนผา่นจึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์และสอบน าเสนอบทความ  

• ผูส้มคัรเลือกบทความ 1 บทความ จากบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีสนใจ 

• ผูส้มคัรสรุปสาระส าคญัของบทความท่ีเลือก จดัท า 
Power Point น าเสนอกรรมการสอบ  

• ผูส้มคัรมีเวลา 10 นาที ในการน าเสนอและซักถาม 

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 
 

 
รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 
• ผู ้สมัครสอบติดต่ออาจารย์ในหลักสูตรก่อนสอบ 

(ติดต่อด้วยตนเองหรือทาง e-mail) เพื่อคุยหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และตกลงวิชาท่ีจะสอบ โดยต้องได้
คะแนนผลสอบมากกวา่ 50% จึงจะสอบผา่น (สามารถ
ดู  e- mail ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ภ า ค วิ ช า ฯ 
https://www.eng.psu.ac.th/ee/) 

• ผูส้อบขอ้เขียนผา่นจึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์และสอบน าเสนอบทความ  

• ผูส้มคัรเลือก 1 บทความ เพื่อน าเสนอและสรุป
สาระส าคญัของบทความ จดัท า Power Point น าเสนอ
กรรมการสอบ  

• ผูส้มคัรมีเวลา 10 นาที ในการน าเสนอและซักถาม 

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

