ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Computer Engineering)
วิชาเอก
ความมัน่ คงและนิติวิทยาดิจิทลั (Security and Digital
Forensics)
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
(Information Systems and Industrial Applications)
จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษา ก แบบ ก2
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ข
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
แผน ก แบบ ก2
(1) สาเร็ จการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันใน
ประเทศหรื อต่างประเทศซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทย
ฐานะ
(2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
แผน ข
(1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร หรื อ สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จากสถาบัน ใน
ประเทศหรื อต่ า งประเทศซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง
วิทยฐานะ
(2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
(3) มีประสบการณ์ การทางานในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อนิ ติวิทยา ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ ผูท้ ี่มีคุณสมบัตินอกเหนื อจากเกณฑ์ดงั กล่าวนี้ สามารถสมัคร
เข้า ศึ ก ษาต่ อ ได้ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรและคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

โครงสร้ างหลักสู ตร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และได้รับ
การรับรองจาก สกอ. หลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข
ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต
หมวด
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ไม่นบั หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาบังคับ

21

21

(3) หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า

6

12

(4) วิทยานิ พนธ์

12

-

(5) สารนิพนธ์

-

6

39

39

(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รวมไม่ น้อยกว่า

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก (2)

แผน ข

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นปี ที่ 1

 Data Mining
 Programming Techniques for
Advanced Applications
 LAW and Justice Procedures
in Computer Engineering
Professional
 Network Security and Risk
Assessment

ชั้นปี ที่ 2

 2 selected topics
 Research

ภาคเรียนที่ 2
 Research Methodology
and Seminar
 Intelligent Systems
 Forensics Investigation
Procedures

 Research

ชั้นปี

ภาคเรียนที่ 1

ชั้นปี ที่ 1

 Data Mining
 Programming Techniques for
Advanced Applications
 LAW and Justice Procedures
in Computer Engineering
Professional
 Network Security and Risk
Assessment

ชั้นปี ที่ 2

 3 selected topics

ภาคเรียนที่ 2
 Research Methodology
and Seminar
 Intelligent Systems
 Forensics Investigation
Procedures

 1 selected topic
 Project

วิชาเอกความมั่นคงและนิติวทิ ยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics)
 Web Application Penetration Testing
 Digital Evidence Handling, Recovery and Examination
 Mobile Device Forensics
 Network Forensics Techniques and Tools
 Reverse Engineering and Malware Analysis
 Operating System and File System Forensics
 Advanced Computer Networks
 System Penetration Testing and Prevention
 Special Topics in Security and Digital Forensics
 Digital Forensics and Incident Responses
 Big Data Processing
 Image Processing and Applications
วิชาเอกระบบสารสนเทศและการประยุกต์ ทางอุตสาหกรรม
(Information Systems and Industrial Applications)
 Embedded Systems and Applications
 Service-Oriented Computing
 Software Project and Change Management

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิชาการและอาจารย์ดา้ นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ผูด้ ูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครื อข่ายและเครื่ องแม่ข่าย
ผูบ้ ริ หารโครงการสารสนเทศ
นักนิติวิทยาดิจิตอล
วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ผูบ้ ริ หาร เจ้าของกิจการ
รู ปแบบของหลักสู ตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนใน/นอกเวลาราชการ
จานวนนักศึกษาที่คาดว่ าจะรับต่ อปี การศึกษา 30 คน
ค่ าบารุ งการศึกษา (โดยประมาณ)
ค่าลงทะเบียน 44,000 บาทต่อคนต่อปี (คิด 2 ปี การศึกษา)
ค่าบารุ งอุปกรณ์ 46,000 บาทต่อคนต่อปี (คิด 2 ปี การศึกษา)
รวม 90,000 บาทต่อคนต่อปี
เปิ ดรับสมัครเข้ าศึกษา
ดูช่วงเวลาเปิ ดรับสมัครได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th

 Decision Support System
 Human-Computer Interaction and Multimedia
 Big Data Processing
 Information Storage and Retrieval
 Machine Learning
 Image Processing and Applications
 Special Topics in Information Systems and IndustrialApplications

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ศาลายา จ.นครปฐม 73170
ที่ตั้งภาควิชา : อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6267
Tel : 02-8892138 ต่อ 6159,6251-2
Fax: 02-4414251, 02-8892138 ต่อ 6259
E-mail: ploypailin.pet@mahidol.ac.th

