
 

 

หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ                รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา     สถาปตยกรรมการจดัการองคกร (ภาคพเิศษ)    คณะวิศวกรรมศาสตร 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   25   คน     

 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
แผน ก  แบบ  ก (2) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากสถาบนัอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 

        การอุดมศกึษารับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

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

 52 คะแนน หรือ  IELTS  ท่ีระดบัคะแนน  4.5  คะแนน   หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดย 

 ศูนยภาษาตางประเทศ   บณัฑติวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ  

        ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ 

4. ผูสมัครตองยืน่ research proposal ความยาวไมเกิน 5 หนา A4 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารยผูรับผดิชอบการ

สอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาคดัเลือกใหสมัครเขาศึกษาไดตามดลุยพนิิจ 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

แผน ข 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากสถาบนัอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 

       การอุดมศึกษารับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50 

3. มีประสบการณการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 1 ป 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

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

       52 คะแนน หรือ  IELTS  ท่ีระดบัคะแนน  4.5  คะแนน   หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดย 

       ศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล กรณีผูสมัครไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ  

       ผูสมัครตองเขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารยผูรับผดิชอบการ

สอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน อาจไดรับการพิจารณาคดัเลือกใหสมัครเขาศึกษาไดตามดลุยพนิิจ 

            ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 

 
 

3 8 0 8 M S 0 0 



 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
 

1. วิชา Principle of  

    Telecommunication  

    and Data Communication 

 

13.30 – 15.30 น. 

    

1. วิชา Principle of  

    Telecommunication  

    and Data Communication 

 

13.30 – 15.30 น. 

    

 
สถานทีส่อบ 

    ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  

ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 

 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

                                                                                                                                                                 หนวยกติ 
หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                                         3   
  
หมวดวิชาบังคบั                  21   
 
หมวดวิชาเลือก แผน ก  แบบ ก (2)                                                                                                                        6 
ตองเลือกเรียนท้ังหมวดโทรคมนาคมและหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  หมวดละ ไมนอยกวา 3   หนวยกิต 
 
หมวดวิชาเลือก แผน ข                                                                                                                                        15 
ตองเลือกจากหมวดโทรคมนาคมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ไมนอยกวา 9  หนวยกิต        
  
วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก(2))                                                                                                                 12 
 
สารนิพนธ (สําหรับแผน ข)                                                                                                                                    3 
 

 
 

                                                                                                                                                                  หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน   
  
EGEA 501 หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               3(3-0-6)  
  
หมวดวชิาบงัคบั   
 
แผน ก แบบ ก(2) 
  
EGEA 601  สถาปตยกรรมธรุกิจ                                                3(3-0-6)  
  
EGEA 602  สถาปตยกรรมการประยุกตและสารสนเทศ       3(3-0-6)  



  
EGEA 603  สถาปตยกรรมเทคโนโลยี         3(3-0-6)  
 
  
EGEA 604   กฎหมายโทรคมนาคมและไอซีที ขอบังคบัและจริยธรรม     3(3-0-6)  
 
EGEA  605  การจัดการโครงการ                                                                                                    3(3-0-6)  
 
EGEA 631  วิทยาระเบยีบวิธวีจิัย                                                                                                                   3(3-0-6) 
 
EGEA 691  สัมมนา                                                                                                                                    3(3-0-6) 
 
แผน ข  
 
EGEA 601 สถาปตยกรรมธรุกิจ                                                  3(3-0-6)  
  
EGEA 602  สถาปตยกรรมการประยุกตและสารสนเทศ       3(3-0-6)  
  
EGEA 603  สถาปตยกรรมเทคโนโลยี         3(3-0-6)  
  
EGEA 604  กฎหมายโทรคมนาคมและไอซีที ขอบังคบัและจริยธรรม     3(3-0-6)  
 
EGEA 605  การจัดการโครงการ                                                                                                    3(3-0-6)  
 
EGEA 606  การจัดการโทรคมนาคม                                                                                                             3(3-0-6) 
 
EGEA 691  สัมมนา                                                                                                                                    3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก   
  
หมวดโทรคมนาคม 
 
EGEA 611  สถาปตยกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย       3(3-0-6)  
  
EGEA 612  การส่ือสารคอนเวอรเจนซ                    3(3-0-6)  
  
EGEA 613  การส่ือสารไรสายและการโครงขาย        3(3-0-6)  
  
EGEA 614  การส่ือสารแบนดกวาง         3(3-0-6)  
  
EGEA 615  การส่ือสารไฟเบอรออฟติคสและการโครงขาย      3(3-0-6)  
 
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 
  
EGEA 621  การจัดการระบบสารสนเทศ        3(3-0-6)  
  
EGEA 622  การวิเคราะหและออกแบบระบบ                    3(3-0-6)  
  
EGEA 623  ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร      3(3-0-6)  
  
EGEA 624  ความมั่นคงในระบบไรสาย        3(3-0-6)  
  
EGEA 625  การวิเคราะหขอมลูสําหรับการจัดการ       3(3-0-6)  
 
EGEA 626  ระบบคอมพิวเตอรและความมั่นคงโครงขาย       3(3-0-6)  
  
วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2))  
  
EGEA 698 วิทยานพินธ                   12(0-36-0) 
 
สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข)   
  
EGEA 697 สารนิพนธ           3(0-9-0) 



 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร   

 

หลกัสูตรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

 สําหรับแผน ก(2) ใหผูสมัครสงแบบเสนอวิจัยโดยระบุหัวขอวิจยัท่ีมีความสนใจโดยมีหลักการและเหตุผลท่ีเลือก  รวมถึงเปาหมายที ่

คาดหวัง 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

- เปนหลักสูตร Multidisciplinary  

- มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานดาน ICT ยังตางประเทศ 

- มีการเชิญผูทรงคุณวฒุิจากภายนอกมาใหการบรรยาย ทําworkshopและกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับการเรยีนการสอนในหลักสูตรฯ 
 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 เปนหลักสูตรสถาปตยกรรมการจดัการองคกร (Enterprise Architecture)  เพยีงแหงเดยีวในประเทศไทย 

 

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 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (กรณีสมคัร แผน ข)    จํานวน  2  ฉบบั 

- แบบเสนอวจิัย (research proposal) (กรณีสมคัร แผน ก แบบ ก 2)    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. ผูบริหารท่ีมวีิสัยทัศนท้ังดานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

2. ท่ีปรึกษาองคกร  ในดานการบริหารและสารสนเทศ 

3. นักวิชาการในดานบริหารและสารสนเทศ 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร. พงศธร เศรษฐธีร  (E-mail : pongsatorn.sed@mahidol.ac.th) 

หอง R 510  อาคารวิศวกรรมศาสตร   ชั้น 5  ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 

โทรศัพท 02-889-2138  ตอ  6501-3     โทรสาร 02-8892138  ตอ  6529 

 

2. อ.ดร. กอพร  พนัธุยิม้  (E-mail : korporn.pun@mahidol.ac.th)  

หอง R 510  อาคารวิศวกรรมศาสตร   ชั้น 5  ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา  คณะวศิวกรรมศาสตร 

โทรศัพท 02-889-2138  ตอ  6501-3     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. หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชาสถาปตยกรรมการจัดการองคกร   ลงทะเบียนศึกษารายวชิาเพ่ือเปนการ 
  ปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน  คือ 
  -  EGEA  501  หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน     3     หนวยกิต 
           2.  ดูรายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th  

 
  

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

 
 

 


