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หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   ภาษาอังกฤษ M.Eng. (Electrical Engineering) 
หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตร    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาษาอังกฤษ Ph.D. (Electrical Engineering) 
 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท  
- แผน ก แบบ ก1  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม

ตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
- แผน ก แบบ ก2  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวม

ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 18 
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาเอก  
- แบบ 1.1 มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด

หลักสูตร  48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด

หลักสูตร 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต  
- รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.2  มีจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด

หลักสูตร 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต 
- รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 

 

1. หมวดวิชาบังคับสําหรับหลักสูตร  ป.โท  แผน  ก  
แบบ ก2  และ  ป.เอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  
จํานวน 3 หน่วยกิต 
210-591 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  (3) 
 (Research Methodologies) 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท  (4) 
 (Master Seminar) 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (6) 

(Ph.D. Seminar) 
หมายเหตุ   

1. นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาค
การศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจาก
กรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 

2. นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะ
การอ่าน 3 หน่วยกิต และทักษะการเขียน 3 หน่วยกิต    
รวมท้ังหมดจํานวน 6 หน่วยกิต แต่จะไม่นับหน่วยกิต  
 

2. หมวดวิชาเลือก  สําหรับหลักสูตร   
ป.โท   แผน ก แบบ ก2  จํานวน  15 หน่วยกิต   และ 
ป.เอก  แบบ 2.1  จํานวน  9 หน่วยกิต   
 แบบ 2.2  จํานวน 21 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
210-510 การวิเคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า (3) 

(Analysis of Electric Machinery) 
210-511   คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 1  (3) 

(Switching-Mode Converters I) 
210-512 คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 2  (3) 

(Switching-Mode Converters II) 
210-513   อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําไฟฟ้ากําลัง (3) 

(Power Semiconductor Devices) 
210-514 ระบบขับเคลื่อนแบบปรับความเร็ว (3) 

(Adjustable Speed Drives Systems) 
210-515   วิธีการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยวิธีการ

ทางคอมพิวเตอร์   (3) 
(Computer Methods in Power System 
Analysis) 

210-516 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง  (3) 
 (Power System Protection) 
210-517 พลังงานทดแทนและการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย (3) 
 (Renewable Energy and Distributed 
Generation) 
 
210-581 หัวข้อพิเศษในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
 กําลัง 1    (3) 



 (Special Topics in Electric Power and Power 
 Electronics I) 
210-582 หัวข้อพิเศษในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
 กําลัง 2    (3) 
 (Special Topics in Electric Power and Power 
 Electronics II) 
210-583 หัวข้อพิเศษในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
 กําลัง 3    (3) 
 (Special Topics in Electric Power and Power 
 Electronics III) 
210-610 เทคนิคการแปลงกําลังแบบสวิทชงิข้ันสูง (3)  
 (Advanced Switching Power Conversion 
 Techniques) 
210-611 ไดนามิคโมเดลและการควบคุมเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้า    (3) 
(Dynamic Modeling of Electric Machines 
and Controls) 

210-612 อิเล็กทรอนิกส์กําลังกับการประยุกต์ใช้งานด้าน
ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้า  (3) 
(Utility Applications of Power Electronics) 

210-781 หัวข้อข้ันสูงในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
กําลงั 1    (3) 
(Advanced Topics in Electric Power and 
Power Electronics I) 

210-782 หัวข้อข้ันสูงในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
กําลัง 2    (3) 
(Advanced Topics in Electric Power and 
Power Electronics II) 

210-783 หัวข้อข้ันสูงในไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์
กําลัง 3    (3) 
(Advanced Topics in Electric Power and 
Power Electronics III) 

2.2 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และชีวการแพทย์ 
210-530 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบ

แอนะล็อก   (3) 
(Design and Analysis of CMOS Analog 
Integrated Circuits) 

210-531 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อกมอส
สําหรับการประมวลผลสัญญาณ  (3) 
(Analog MOS Integrated Circuits for Signal 
Processing)  

210-532 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลด้วย       
ภาษาบรรยาย   (3) 
(Digital VLSI Circuit Design by HDL) 

210-533 เคร่ืองมือวัดทางชีวการแพทย์  (3) 
(Biomedical Instruments) 

210-534 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน   (3) 
(Noise Reduction Techniques)  

210-535 สัญญาณรบกวนและสัญญาณแทรกสอดทาง
อิเล็กทรอนิกส์    (3) 

 (Noise and Interference in Electronics)
  

210-536 สรีรวิทยาประยุกต์และชีวกลศาสตร์ (3) 
(Applied Physiology and Biomechanics) 

210-537 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับ       
 ชีวการแพทย์   (3) 

(Design of Analog Integrated Circuits for 
Biomedical Applications) 
  

210-538 กายอุปกรณ์ประยุกต์และอวัยวะเทียม (3) 
(Applied Prosthetic Device and Artificial 
Organ) 

210-539 วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถ่ี 
 วิทยุ    (3) 

(Radio-Frequency Microelectronics) 
210-540 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล  (3) 

(Data Storage Technology) 
210-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (3) 

(Embedded System Design) 
210-542 การออกแบบวงจรรวมสําหรับการสื่อสาร     
 ทางแสง     (3) 

(Design of Integrated Circuits for Optical 
Communications) 

210-543 เซนเซอร์สมัยใหม่   (3) 
 (Modern Sensors) 

210-544 การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัลด้วย 
 เอฟพีจีเอ    (3) 
 (Digital Control System Design with FPGA) 
210-584 หัวข้อพิเศษในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 1   (3) 
 (Special Topics in Electronics and 

Biomedical Engineering I) 



210-585 หัวข้อพิเศษในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 2   (3) 
 (Special Topics in Electronics and 

Biomedical Engineering II) 
210-586 หัวข้อพิเศษในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 3   (3) 
 (Special Topics in Electronics and 

Biomedical Engineering III) 
210-630 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก 

สมัยใหม่    (3) 
(Modern Analog Integrated Circuit Design) 

210-631 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลแบบ 
 อะซิงโครนัส   (3) 

(Asynchronous VLSI System Design) 
210-632 เทคนิคการสังเคราะห์วงจรรวมดิจิทัล  
 ระดับสูง    (3) 

(High-Level Synthesis Techniques of 
Digital VLSI Circuits)  

210-784 หัวข้อข้ันสูงในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 1   (3) 

(Advanced Topics in Electronics and 
Biomedical Engineering I) 

210-785 หัวข้อข้ันสูงในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 2   (3) 

(Advanced Topics in Electronics and 
Biomedical Engineering II) 

210-786 หัวข้อข้ันสูงในอิเล็กทรอนิกส์และ 
 ชีวการแพทย์ 3   (3) 

(Advanced Topics in Electronics and 
Biomedical Engineering III) 

2.3 กลุ่มวิชาการประมวลสัญญาณ และการสื่อสาร 
210-550 เวฟเลตและการประมวลผลสัญญาณ (3) 

(Wavelet and Signal Processing) 
210-551 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเวลาจริง (3) 

(Real-time Digital Signal Processing)
  

210-552 การประมวลภาพเชิงดิจิตอล   (3) 
(Digital Image Processing)             

210-553 การประมวลเสียงเชิงดิจิทัล  (3) 
(Digital Sound Processing) 

210-554 การสื่อสารไร้สายสมัยใหม่     (3) 

(Modern Wireless Communications) 
210-555 โพรโทคอลเครือข่ายสื่อสาร    (3) 

(Communication Network Protocols) 
210-556 เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายเคล่ือนท่ี (3) 
 (Mobile Broadband Networks) 
210-557 การคํานวณและระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
 วิศวกรรม   (3) 

(Computer Arithmetic and Numerical 
Methods in Engineering) 

210-558 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและวิทยาการ
 รหัสลับ    (3) 

(Information Security and Cryptography) 
210-559 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  (3) 

(Wireless Ad Hoc and Sensor Networks) 
210-560 ระบบควบคุมเชิงดิจิทัลประยุกต์ (3) 

(Applied Digital Control System) 
210-561 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ (3) 

(Modern Antenna Design) 
210-562 วิศวกรรมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  (3) 

(Electromagnetic Wave Engineering) 
210-563 ระบบควบคุมเชิงเส้น    (3) 
 (Linear Control Systems) 
210-564 การรู้จํารูปแบบ   (3) 
 (Pattern Recognition) 
210-565 ระบบเชิงเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง (3) 
 (Discrete Event Systems) 
210-566 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงประยุกต์ (3) 
 (Applied Optimization) 
210-567 คอมพิวเตอร์วิทัศน์   (3) 
 (Computer Vision) 
210-587 หัวข้อพิเศษในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 1   (3) 
 (Special Topics in DSP and 
Communications I) 
210-588 หัวข้อพิเศษในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 2   (3) 
          (Special Topics in DSP and Communications II) 
210-589 หัวข้อพิเศษในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 3   (3) 
         (Special Topics in DSP and Communications III) 
210-650 การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัว (3) 



(Adaptive Signal Processing) 
210-651 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการ ควบคุม
แบบฟัซซีลอจิก     (3) 

(Neural Network Design and Fuzzy Logic 
Control)   

210-652 การระบุเอกลักษณ์ของระบบ  (3) 
(System Identification) 

210-653 การวิเคราะห์สัญญาณแรนดอม (3) 
(Random Signal Analysis)  

210-654 ทฤษฎีสนเทศ     (3) 
(Information Theory) 

210-655 การสื่อสารแบบดิจิทัลทันสมัย (3) 
(Modern Digital Communications) 

210-656 การวิเคราะห์สมรรถนะสําหรับเครือข่าย 
 สื่อสาร    (3) 

(Network Performance and Analysis) 
210-787 หัวข้อข้ันสูงในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 1    (3) 

(Advanced Topics in DSP and 
Communications I) 

210-788 หัวข้อข้ันสูงในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 2    (3) 

(Advanced Topics in DSP and 
Communications II) 

212-789 หัวข้อสูงในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
 และการสื่อสาร 3    (3) 

(Advanced Topics in DSP and 
Communications III) 

2.4 กลุ่มวิชาอื่นๆ 
210-592 การอ่านและการเขียนงานวิจัย (3) 

(Research Reading and Writing) 
210-790 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (3) 
 (Independent Study) 
หมายเหตุ นักศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

3.  หมวดวิทยานิพนธ์ ป.โท  
แผน ก แบบ ก2 
210-800 วิทยานิพนธ์     (18) 

(Thesis)  

 
แผน ก แบบ ก1  
210-801 วิทยานิพนธ์   (36) 
ป.เอก 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 
210-900 วิทยานิพนธ์   (48) 

(Thesis) 
แบบ 2.1  
210-901 วิทยานิพนธ์   (36)
 (Thesis)



แผนการศึกษาตลอดหลักสตูร 
หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรแผน  ก  แบบ ก1  

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1        ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท  (1) *  210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท (1) * 
 (Master Seminar)      (Master Seminar)   
210-801 วิทยานิพนธ์      (9)  210-801 วิทยานิพนธ์     (9) 
 (Thesis)       (Thesis) 
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) **  
 (English Language)     (English Language) 
   รวม  (9)    รวม  (9)   
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท   (1) *  210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท (1) * 
 (Master Seminar)      (Master Seminar) 
210-801 วิทยานิพนธ์      (9)  210-801 วิทยานิพนธ์    (9)   
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (9)    รวม  (9)  
หมายเหตุ   
(*)    นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 
(**)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับการเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน B ข้ึนไปท้ังสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สามารถย่ืนคําร้องขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแผน  ก  แบบ ก2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท   (1)*  210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท (1)* 
 (Master Seminar)       (Master Seminar)  
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) ** 
 (English Language)     (English Language) 
210-591 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  (3)    วิชาเลือก   (6) 
 (Research Methodologies)    210-800  วิทยานิพนธ์ 
 (3)  
 วิชาเลือก     (9)   (Thesis)   
    รวม  (12)   รวม  (9) 
 

เอกสาร 1-3 



ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท   (1)*  210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท  (1)* 
 (Master Seminar)      (Master Seminar)    
210-800 วิทยานิพนธ์      (9)  210-800 วิทยานิพนธ์     (6)  
 (Thesis)        (Thesis) 
   รวม  (9)    รวม  (6) 
หมายเหตุ   
(*)    นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 
(**)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับการเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน B ข้ึนไปท้ังสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สามารถย่ืนคําร้องขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรแบบ 1.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  กรณีปริญญาสาขาวิชาเดียว 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1) *  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก (1)* 
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) ** 
 (English Language)     (English Language) 
212-900 วิทยานิพนธ์   (8)    210-900 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (8)      รวม  (8) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709  สัมมนาระดับปริญญาเอก
 (1)*  (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar) 
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)   210-900 วิทยานิพนธ์  (8)  
 (Thesis)       (Thesis)   
   รวม  (8)     รวม  (8)  
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก   (1)*   210-709  สัมมนาระดับปริญญาเอก
 (1)* 
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)  210-900 วิทยานิพนธ์    (8)  
 (Thesis)       (Thesis)  
   รวม  (8)     รวม  (8)  



 
หลักสูตรแบบ 1.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  กรณีทวิปริญญา 

ปีท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1) *  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก (1)* 
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) ** 
 (English Language)     (English Language) 
212-900 วิทยานิพนธ์   (8)    210-900 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (8)      รวม  (8) 
 

ปีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนท่ี UPM ประเทศมาเลเซีย โดยเทียบโอนมาดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709  สัมมนาระดับปริญญาเอก
 (1)*  (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar) 
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)   210-900 วิทยานิพนธ์  (8)  
 (Thesis)       (Thesis)   
   รวม  (8)     รวม  (8)  

ปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก   (1)*   210-709  สัมมนาระดับปริญญาเอก
 (1)* 
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)  210-900 วิทยานิพนธ์    (8)  
 (Thesis)       (Thesis)  
   รวม  (8)     รวม  (8)  
หมายเหตุ   
(*)    นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 
(**)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับการเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน B ข้ึนไปท้ังสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สามารถย่ืนคําร้องขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก   (1)*  210-709  สัมมนาระดับปริญญาเอก
 (1)*  
 (Ph.D. Seminar)       (Ph.D. Seminar) 



890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) **
 (English Language)     (English Language) 
210-591 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  (3)  210-901 วิทยานิพนธ์    (4)   
 (Research Methodologies)     (Thesis) 
 วิชาเลือก    (6)   วิชาเลือก   (3)   
   รวม  (9)    รวม  (7) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar) 
210-901 วิทยานิพนธ์   (8)  210-901 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (8)    รวม  (8) 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)* 
  (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar) 
210-901 วิทยานิพนธ์   (8)  210-901 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (8)    รวม  (8) 
หมายเหตุ   
(*)    นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 
(**)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับการเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน B ข้ึนไปท้ังสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สามารถย่ืนคําร้องขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรแบบ 2.2   สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท  (2)*  210-708 สัมมนาระดับปริญญาโท  (1)* 
 (Master Seminar)      (Master Seminar)  
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ  (3) **  890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ (3) ** 
 (English Language)     (English Language) 
210-591 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  (3)   วิชาเลือก   (12)  
 (Research Methodologies)     รวม  (12) 
 วิชาเลือก    (9)    
   รวม  (12)    
  
 



ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก (1)* 
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)  210-900 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)       (Thesis) 
   รวม  (8)    รวม  (8) 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  
 (Ph.D. Seminar)      (Ph.D. Seminar)  
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)  210-900 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)        (Thesis) 
   รวม  (8)    รวม  (8) 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2 
210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก  (1)*  210-709 สัมมนาระดับปริญญาเอก (1)* 
 (Ph.D. Seminar)     (Ph.D. Seminar) 
210-900 วิทยานิพนธ์   (8)  210-900 วิทยานิพนธ์    (8) 
 (Thesis)      (Thesis) 
   รวม  (8)    รวม  (8) 
หมายเหตุ   
(*)    นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A)   ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต 
จนกว่าจะจบการศึกษาและต้องผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะไม่นับหน่วยกิต 
(**)  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการอ่าน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวกับการเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนน B ข้ึนไปท้ังสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สามารถย่ืนคําร้องขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


