หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสในการสมัคร

สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

จํานวนที่คาดวาจะรับตลอดปการศึกษา 40 คน

3 8

1

1 M G 0

0

(แผน ก = 20 คน , แผน ข = 20 คน )

คุณสมบัตข
ิ องผูมส
ี ท
ิ ธิส
์ มัคร
แผน ก แบบ ก(2)
1.

สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
วิทยฐานะ

2.

ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50

3.

ผูที่มผ
ี ลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ
TOEFL Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน
52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภ
 าษาอังกฤษที่จัดสอบโดย
ศูนยภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผูสมัครไมมผ
ี ลการสอบผานภาษาอังกฤษ
ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขียนทีบ
่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดสอบ

4.

ผูสมัครตองสง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ) ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 ประกอบดวยหัวขอ
งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และประโยชนทค
ี่ าดวาจะไดรับ โดยใน Concept paper

5.

อาจเสนอหัวของานวิจยั มากกวา 1 หัวขอก็ได
กรณีคุณสมบัตผ
ิ ูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมต
ั ิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมัคร (ดาวนโหลดคํารองขออนุมต
ั ิสมัครสอบไดที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php) เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ

6. ผูที่มีคุณสมบัตน
ิ อกเหนือจากเกณฑดงั กลาวนี้ อาจไดรบ
ั การพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข
1.

สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือสาขาอืน
่ ทีเ่ กี่ยวของจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
วิทยฐานะ

2.

ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 2.50

3.

มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนิติวิทยา ไมนอยกวา 1 ป

4.

ผูที่มผ
ี ลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 470 คะแนน หรือ TOEFL
Computer – based ที่ระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based ที่ระดับคะแนน
52 คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภ
 าษาอังกฤษที่จด
ั สอบโดย
ศูนยภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผูสมัครไมมผ
ี ลการสอบผานภาษาอังกฤษ

5.

6.

ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขียนทีบ
่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดสอบ
ผูสมัครตองสง Concept paper (ในวันสอบสัมภาษณ) ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 ประกอบดวยหัวขอ
งานวิจัย ที่สนใจ ที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และประโยชนทค
ี่ าดวาจะไดรับ โดยใน Concept paper
อาจเสนอหัวของานวิจยั มากกวา 1 หัวขอก็ได
กรณีคณ
ุ สมบัตผ
ิ ูสมัครไมตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรบ
ั ผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมัคร (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php) เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ

7.

ผูทม
ี่ ีคณ
ุ สมบัตน
ิ อกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบ
ั การพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

** ผูสมัครจะตองเลือกแผนการเรียนตั้งแตสมัครสอบ ซึง่ แผนการเรียนแบงเปน 2 แผน คือ
- แผน ก

แบบ ก(2)

- แผน ข

คือ การทําวิทยานิพนธ
คือ การทําสารนิพนธ

รายละเอียดการสอบ (ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบที่ทานสมัคร)

สําหรับผูส
 มัครรอบที่ 1

สําหรับผูส
 มัครรอบที่ 2

สอบวันที่ 17 มกราคม 2558

สอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

วิชาทีส
่ อบ

เวลาทีส
่ อบ

วิชาทีส
่ อบ

เวลาทีส
่ อบ

1. วิชาภาษาอังกฤษ

8.30 – 11.30 น.

1. วิชาภาษาอังกฤษ

8.30 – 11.30 น.

2. วิชาความรูทวั่ ไป

11.30 – 12.30 น.

2. วิชาความรูทวั่ ไป

11.30 – 12.30 น.

3. วิชาความรูพน
ื้ ฐานทางคณิตศาสตร คอมพิวเตอรและเครือขาย

13.30 – 15.30 น.

3. วิชาความรูพน
ื้ ฐานทางคณิตศาสตร คอมพิวเตอร
และเครือขาย

13.30 – 15.30 น.

สถานทีส
่ อบ

ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแหง

โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
หมวดวิชาปรับพืน
้ ฐาน

หนวยกิต
แผน ข

ไมนับหนวยกิต

ไมนับหนวยกิต

21

21

6

12

วิทยานิพนธ

12

-

สารนิพนธ

-

6

39

39

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา

รวมไมนอ
 ยกวา

หนวยกิต
หมวดวิชาปรับพืน
้ ฐาน
EGCO

501

Applied Numerical Analysis

3 (3-0-6)

EGCO

531

Computer System Architecture

3 (3-0-6)

EGCO

602

Research Methodology

2 (2-0-4)

EGCO

622

Data Mining

3 (3-0-6)

EGCO

632

Embedded Systems and Applications

3 (3-0-6)

EGCO

641

Law and Ethics in Computer Engineering

3 (3-0-6)

EGCO

661

Intelligent Systems

3 (3-0-6)

EGCO

672

Cryptography and Network Security

3 (3-0-6)

EGCO

674

Information Security and Risk Management

3 (3-0-6)

EGCO

691

Seminar

1 (1-0-2)

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก
1. นักศึกษาแผน ก(2) เรียนวิชาเลือกอยางนอย 6 หนวยกิต โดยเปนวิชาในกลุมวิชาเดียวกัน
2. นักศึกษาแผน ข เรียนวิชาเลือกอยางนอย 12 หนวยกิต โดยเปนวิชาในกลุม
 วิชาเดียวกันอยางนอย 6 หนวยกิต
กลุม
 วิชาระบบสารสนเทศ (Information Systems)
EGCO

623

Enterprise Information System

3 (3-0-6)

EGCO

624

Service-Oriented Computing

3 (3-0-6)

EGCO

625

Information Storage and Retrieval

3 (3-0-6)

EGCO

642

Software Project and Change Management

3 (3-0-6)

EGCO

663

Decision Support System

3 (3-0-6)

EGCO

681

Performance Evaluation and System Tuning

3 (3-0-6)

EGCO

682

Human-Computer Interaction and Multimedia

3 (2-2-5)

EGCO

683

Computer Modeling and Simulation

3 (3-0-6)

EGCO

692

Special Topics in Information Systems

3 (3-0-6)

กลุม
 วิชาการประยุกตทางอุตสาหกรรม (Industrial Applications)
EGCO

625

Information Storage and Retrieval

3 (3-0-6)

EGCO

662

Artificial Intelligence and Pattern Recognition

3 (3-0-6)

EGCO

664

Machine Learning

3 (3-0-6)

EGCO

665

Artificial Neural Network and Applications

3 (3-0-6)

EGCO

673

Mobile Computing and Wireless Sensor Network

3 (3-0-6)

EGCO

682

Human-Computer Interaction and Multimedia

3 (2-2-5)

EGCO

684

Image Processing and Applications

3 (3-0-6)

EGCO

693

Special Topics in Industrial Applications

3 (3-0-6)

กลุม
 วิชาความมัน
่ คงและนิตวิ ท
ิ ยาเชิงเลข (Security and Digital Forensics)
EGCO

651

Evidence Handling and Procedure

3 (2-2-5)

EGCO

652

Digital Forensics Recovery and Examination Techniques

3 (2-2-5)

EGCO

653

Network Forensics Techniques and Tools

3 (3-0-6)

EGCO

654

Operating System and File System Forensics

3 (2-2-5)

EGCO

671

Advanced Computer Networks

3 (3-0-6)

EGCO

675

System Penetration Testing and Prevention

3 (2-2-5)

EGCO

684

Image Processing and Applications

3 (3-0-6)

EGCO

694

Special Topics in Security and Digital Forensics

3 (3-0-6)

วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก(2))
EGCO

698

Thesis

12 (0-36-0)

สารนิพนธ (สําหรับแผน ข)
EGCO

697

Thematic Paper

6 (0-18-0)

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลงกรณีมก
ี ารเสนอปรับปรุงหลักสูตร

จุดเดนของหลักสูตร
หลักสูตรเนนการเรียนการสอนและการวิจยั ใน 3 ดานหลัก คือ ดานระบบสารสนเทศ (Information Systems) ดานการ
ประยุกตทางอุตสาหกรรม(Industrial Applications) และดานความมัน
่ คงและนิติวท
ิ ยาเชิงเลข (Security and Digital Forensics)
โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดตั้งหองปฏิบัติการ Digital Forensics สําหรับการเรียน
การสอนและการวิจัยทางดาน Digital Forensics

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

หลักฐานการสมัคร
สําหรับการสงหลักฐานทางไปรษณีย / สําหรับผูส
 มัครสงไฟลเอกสาร (Upload)
- รูปถายขนาด 1 นิ้ว

-

จํานวน 2 รูป

สําเนาปริญญาบัตร/หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท
 ี่จบการศึกษาแลว)

จํานวน 2 ฉบับ

หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย (สําหรับผูท
 ี่กาํ ลังศึกษาอยู)

จํานวน 2 ฉบับ

Transcript ฉบับสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรับผูทจี่ บการศึกษาแลว)

จํานวน 2 ฉบับ

Grade Report ที่ปรากฏรายวิชา และเกรดทีไ่ ดรับตัง้ แตภาคการศึกษาแรก
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยู)

จํานวน 2 ฉบับ

สําเนาบัตรประชาชน

จํานวน 2 ฉบับ

สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน 2 ฉบับ

หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (สําหรับผูสมัคร แผน ข)

จํานวน 2 ฉบับ

หนังสือรับรองการสอบผานความรูภ
 าษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (ถามี)
จํานวน 2 ฉบับ
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php
(ซึง่ ผูสมัครจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคัดเลือก)
เอกสารหลักฐานการชําระเงิน

จํานวน 1 ฉบับ

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร Upload ขนาดของเอกสารตาง ๆ ไมเกิน 2 MB รูปแบบไฟล pdf เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg

Proposal / Concept Paper
Concept Paper ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 ประกอบดวยหัวของานวิจยั ที่สนใจ ทีม
่ าและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงค และประโยชนที่คาดวาจะรับ โดย Concept Paper อาจเสนอหัวของานวิจัยมากกวา 1 หัวขอก็ได

อาชีพทีส
่ ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1.

วิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร/IT/ อุตสาหกรรมที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม

2.

นักวิเคราะห/ออกแบบระบบ/นักพัฒนาซอฟตแวร

3.

ผูบริหาร/ดูแล โครงการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย

อาจารยผรู บ
ั ผิดชอบ
1. ผศ.ดร. พิศษ
ิ ฏ โภคารัตนกลุ (E-mail : pisit.pho@mahidol.ac.th)
หอง 6254 อาคาร 3 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท 0-2889- 2138 ตอ 6251-2 โทรสาร 0-2441- 4251
2. ผศ.ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต (E-mail : rangsipan.mar@mahidol.ac.th)
หอง 6261 อาคาร 3 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท 0-2889- 2138 ตอ 6261 โทรสาร 0-2441- 4251
3. ผศ. สุรทศ ไตรติลานันท
(E-mail : suratose.tri@mahidol.ac.th)
หอง 6258 อาคาร 3 ชั้น2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท 0-2889- 2138 ตอ 6251-2 โทรสาร 0-2441- 4251

เจาหนาทีป
่ ระสานงานของหลักสูตร
4. นางสาวอภิรมย ฉายเพิม
่ ศักดิ์ (E-mail : apirom.cha@mahidol.ac.th)
สํานักงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร อาคาร 3 ชั้น 2
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทรศัพท 0-2889- 2138 ตอ 6251-2 โทรสาร 0-2441- 4251
หมายเหตุ
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