
 

 

หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ                รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา     สถาปตัยกรรมการจดัการองคกร (ภาคพเิศษ)    คณะวศิวกรรมศาสตร 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   15   คน     

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
แผน ก  แบบ  ก (2) 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จากสถาบนัอดุมศกึษาท ัง้ในประเทศและตางประเทศ ทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

        การอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขาศกึษา 
(ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื  

- IELTS          ทีร่ะดบั  5  คะแนนขึน้ไป     หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  54  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  480  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- MU GRAD TEST   (Computer Based)   ทีร่ะดบั  60 คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูสมคัรตองยืน่ research proposal ความยาวไมเกนิ 5 หนา A4 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑดงักลาวขางตน อาจไดรบัการพจิารณาคดัเลือกใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจ 

ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

แผน ข 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จากสถาบนัอดุมศกึษาท ัง้ในประเทศและตางประเทศ ทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

       การอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50 

3. มีประสบการณการทาํงานในสาขาทีเ่กีย่วของไมนอยกวา 1 ปี 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขาศกึษา 
(ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  5  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  54  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  480  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- MU GRAD TEST   (Computer Based)   ทีร่ะดบั  60 คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากเกณฑดงักลาวขางตน อาจไดรบัการพจิารณาคดัเลือกใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจ 

ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
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รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 

1. วชิา Principles of Telecommunication  

    and Data Communication 
 

   
 

9.00 – 11.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 

 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

                                                                                                                                                                 หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                                         3   
  
หมวดวชิาบงัคบั                  21   
 
หมวดวชิาเลือก แผน ก  แบบ ก (2)                                                                                                                        6 
ตองเลือกเรียนท ัง้หมวดโทรคมนาคมและหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ  หมวดละ ไมนอยกวา 3   หนวยกติ 
 
หมวดวชิาเลือก แผน ข                                                                                                                                        15 
ตองเลือกจากหมวดโทรคมนาคมไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ ไมนอยกวา 9  หนวยกติ        
  
วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2))                                                                                                                 12 
 
สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข)                                                                                                                                    3 
 

 
                                                                                                                                                                 หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน   
  
EGEA 501 หลกัการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                  3(3-0-6) 
  
หมวดวชิาบงัคบั   
 
แผน ก แบบ ก(2) 
  
EGEA 601  สถาปตัยกรรมธรุกจิ                                                   3(3-0-6) 
  
EGEA 602  สถาปตัยกรรมการประยุกตและสารสนเทศ          3(3-0-6)  
  
EGEA 603  สถาปตัยกรรมเทคโนโลยี            3(3-0-6)  
 
EGEA  605  การจดัการโครงการ                                                                                                        3(3-0-6) 
 
EGEA 631  วทิยาระเบยีบวธิวีจิยั                                                                                                                       3(3-0-6) 
 
EGEA 692  สมัมนาทางสถาปตัยกรรมการจดัการองคกร                                                                                       3(3-0-6) 
 
 
 
 
 



แผน ข  
 
EGEA 601 สถาปตัยกรรมธรุกจิ                                                      3(3-0-6) 
  
EGEA 602  สถาปตัยกรรมการประยุกตและสารสนเทศ           3(3-0-6) 
  
EGEA 603  สถาปตัยกรรมเทคโนโลยี             3(3-0-6) 
  
EGEA 605  การจดัการโครงการ                                                                                                        3(3-0-6) 
 
EGEA 606  การจดัการโทรคมนาคม                                                                                                                 3(3-0-6) 
 
EGEA 692  สมัมนาทางสถาปตัยกรรมการจดัการองคกร                                                                                       3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลือก   
  
หมวดโทรคมนาคม 
 
EGEA 611  สถาปตัยกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย           3(3-0-6) 
  
EGEA 612  การสือ่สารคอนเวอรเจนซ                        3(3-0-6) 
  
EGEA 613  การสือ่สารไรสายและการโครงขาย            3(3-0-6) 
  
EGEA 614  การสือ่สารแบนดกวาง             3(3-0-6) 
  
EGEA 615  การสือ่สารไฟเบอรออฟตคิสและการโครงขาย          3(3-0-6) 
 
หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 
  
EGEA 621  การจดัการระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
  
EGEA 622  การวเิคราะหและออกแบบระบบ                        3(3-0-6) 
  
EGEA 623  ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร          3(3-0-6) 
  
EGEA 624  ความม ั่นคงในระบบไรสาย            3(3-0-6) 
  
EGEA 625  การวเิคราะหขอมลูสาํหรบัการจดัการ           3(3-0-6) 
 
EGEA 626  ระบบคอมพวิเตอรและความม ั่นคงโครงขาย           3(3-0-6) 
 
EGEA 627  การฝึกหดัทางสถาปตัยกรรมการจดัการองคกร                                                                        3(3-0-6) 
 
  
วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2))  
  
EGEA 698 วทิยานิพนธ                       12(0-36-0) 
 
สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข)   
  
EGEA 697 สารนิพนธ             3(0-9-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร   

 

หลกัสูตรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

 สาํหรบัแผน ก(2) ใหผูสมคัรสงแบบเสนอวจิยัโดยระบุหวัขอวจิยัทีม่ีความสนใจโดยมีหลกัการและเหตผุลทีเ่ลือก  รวมถงึเป าหมายที ่

คาดหวงั 

 

 



จุดเดนของหลกัสูตร 

- เป็นหลกัสตูร Multidisciplinary  

- มีการพานกัศกึษาไปศกึษาดงูานดาน ICT ยงัตางประเทศ 

- มีการเชญิผูทรงคณุวฒุจิากภายนอกมาใหการบรรยาย ทาํworkshopและกจิกรรมตางๆทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรฯ 
 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 เป็นหลกัสตูรสถาปตัยกรรมการจดัการองคกร (Enterprise Architecture)  เพยีงแหงเดยีวในประเทศไทย 

 

 

การสมคัร 

 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

 

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ   

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน (กรณีสมคัร แผน ข)     

- แบบเสนอวจิยั (research proposal) (กรณีสมคัร แผน ก แบบ ก 2)     

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. ผูบรหิารทีม่วีสิยัทศันท ัง้ดานบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ทีป่รกึษาองคกร  ในดานการบรหิารและสารสนเทศ 

3. นกัวชิาการในดานบรหิารและสารสนเทศ 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ดร. ธชัชะ  จุลชาต  (E-mail : tatcha.chu@mahidol.ac.th) 

หอง R 510  อาคารวศิวกรรมศาสตร   ชัน้ 5  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า  คณะวศิวกรรมศาสตร 

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



 

 

2. รศ.ดร. พงศธร เศรษฐีธร  (E-mail : pongsatorn.sed@mahidol.ac.th) 

หอง R 510  อาคารวศิวกรรมศาสตร   ชัน้ 5  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า  คณะวศิวกรรมศาสตร 

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

 

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

หอง R 510  อาคารวศิวกรรมศาสตร   ชัน้ 5  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า  คณะวศิวกรรมศาสตร 

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

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

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

หอง R507  อาคารวศิวกรรมศาสตร 1   ชัน้ 5  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า  คณะวศิวกรรมศาสตร 

โทรศพัท 02-8892138  ตอ  6503  โทรสาร 02-8892138  ตอ  6529 

 

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

 
  

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

 
 

 


