
 

 

หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ                รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา     วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกต)ิ           คณะวศิวกรรมศาสตร 

ภาควชิา       วิศวกรรมไฟฟา             

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   15   คน 

 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมศาสตร หรือวิทยาศาสตร ทุกสาขา 

  จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 2. ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

 3. ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

 Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 

 52 คะแนน หรือ  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  4.5  คะแนน   หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดย 

 ศูนยภาษาตางประเทศ   บณัฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ 

 ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารยผูรับผดิชอบ 

       การสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนมุัติสมคัรสอบไดท่ี    

       http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาคดัเลือกใหสามารถสมคัรเขาศกึษาไดตามดุลยพนิิจ 

 ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
 
1. วิชาพื้นฐานทาง 

    วิศวกรรมไฟฟา 

    

 

13.30 – 14.30 น. 

    

1. วิชาพื้นฐานทาง 

    วิศวกรรมไฟฟา 

    

 

13.30 – 14.30 น. 

    

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
     หนวยกติ  

แผน ก แบบ ก(2) 

หมวดวิชาบังคบั              12   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา             12   

วิทยานิพนธ              12 

     หนวยกติ  

หมวดวชิาบงัคบั   

EGEE 501 คณิตศาสตรขัน้สูงสําหรับวิศวกรรมไฟฟา     3 (3-0-6) 

EGEE   502 วิศวกรรมไฟฟาสําหรับสังคมสมยัใหม      3 (3-0-6) 

EGEE 503 วิทยาระเบียบวธิวีิจัย       3 (3-0-6) 

EGEE 504      สัมมนา                                                                                                           3 (3-0-6) 

หมวดวชิาเลอืก   

EGEE 505      ระบบควบคุมขัน้สูง        3 (3-0-6) 

EGEE 506      การควบคมุแขนกลหุนยนต       3 (3-0-6) 

EGEE 507 การออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

EGEE 508 วงจรอิเล็กทรอนกิสสําหรับการส่ือสารสมัยใหม       3 (3-0-6) 

EGEE 509 นาโนอิเล็กทรอนกิส        3 (3-0-6) 

EGEE   510 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังขัน้สูง       3 (3-0-6) 

EGEE   511 ความนาเชื่อถือของระบบไฟฟากําลัง      3 (3-0-6) 

EGEE   512 คุณภาพระบบไฟฟากําลัง       3 (3-0-6) 

EGEE   513 เครื่องแปลงผนัอิเล็กทรอนิกสกําลงัขั้นสูง      3 (3-0-6) 

EGEE   514 เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบขับเคล่ือน      3 (3-0-6) 

EGEE   515 แหลงจายกําลังแบบสวติซ       3 (3-0-6) 

EGEE   516 การประมวลผลภาพและสัญญาณเชิงเลข     3 (3-0-6) 

EGEE   517 การประมาณสัญญาณทางสถิติและการตรวจหา      3 (3-0-6) 

EGEE   518 การประยุกตการประมวลผลสัญญาณเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื   3 (3-0-6) 

EGEE   519 การส่ือสารคอนเวอรเจนซ       3 (3-0-6) 

EGEE   520 การส่ือสารไรสาย        3 (3-0-6) 

EGEE   521 การส่ือสารแถบกวาง       3 (3-0-6) 

EGEE 522 การส่ือสารดวยใยแกวนําแสง       3 (3-0-6) 

EGEE   523 วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง       3 (3-0-6) 

EGEE   524 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟาขั้นสูง      3(3-0-6)  

EGEE   525 หัวขอพิเศษดานการประมวลผลภาพและสัญญาณและการประยกุต   3(3-0-6) 

EGEE   526 หัวขอพิเศษดานการส่ือสารโทรคมนาคม     3 (3-0-6) 

EGEE   527 หัวขอพิเศษดานระบบฝงตัวขัน้สูง      3 (3-0-6) 

                นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกลาวขางตน นักศึกษาสามารถเลอืกลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามความสนใจไมเกิน ๓ หนวยกิตตลอดหลักสูตร ท้ังนี้ตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ทางวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วทิยานพินธ   

EGEE    698 วิทยานิพนธ                     12 (0-36-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

 



 

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล 

รูปแบบ jpeg  

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. วิศวกรไฟฟาระดับอาวุโส 

2. วิศวกรท่ีปรึกษา 

3. วิศวกรควบคุมระบบ 

4. วิศวกรออกแบบระบบ 

5. อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย 

6. ผูประกอบอาชีพอิสระ 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. อ.ดร. สมนดิา   ภทัรนนัท      (E-mail : somnida.rat@mahidol.ac.th) 

  หอง R507  อาคารวิศวกรรมศาสตร 1   ชั้น 5  ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 

 โทรศัพท 02-889-2138  ตอ  6503     โทรสาร 02-8892138  ตอ  6529 

2. ผศ. ชชัวาลย  เยรบตุร      (E-mail : chuttchaval.jer@mahidol.ac.th) 

  หอง R507  อาคารวิศวกรรมศาสตร 1   ชั้น 5  ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 

 โทรศัพท 02-889-2138  ตอ  6503     โทรสาร 02-8892138  ตอ  6529 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

1. นางสาวนนัธพทัธ  ทองโสมสวสัดิ ์     (E-mail : jiraporn.thn@mahidol.ac.th) 

หอง R507  อาคารวิศวกรรมศาสตร 1   ชั้น 5  ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 

โทรศัพท 08-0044-2588      โทรสาร 02-8892138  ตอ  6503 

 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th  

 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


