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โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสู ตร
จํานวนทีจ่ ะรับ
แบบ/แผน

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ภาคต้ น
- แผน ข - คน

รหัสสาขาวิชา

XD

ภาคปลาย
- แผน ข 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรทีไ่ ด้ รับการอนุมัติแล้ ว
คุณสมบัติของผูส้ มัคร

1. สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ขอ้ บังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการรับสมัคร
วันและเวลา สถานที่
ภาคปลาย

ขั้นตอน
รับสมัคร
- ด้ วยตนเอง (สํานักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ชั้น 7 อาคาร
SC45 จันทร์- ศุกร์ 9.00-16.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 9.00-16.00 น.
- ทางอินเตอร์ เน็ต (http://www.cs.sci.ku.ac.th/ms)
- ทางไปรษณีย์ (สัง่ จ่ายไปรษณี ย ์ ในนาม นางสาวรัชนู บุษบาบาล
ตู ้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10903)

15 ส.ค. 60 – 27 ต.ค. 60

15 ส.ค. 60 – 20 ต.ค. 60
15 ส.ค. 60 – 20 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบข้อเขียน

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

สอบข้อเขียน

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์

จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สอบสัมภาษณ์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ประกาศชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ

จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

รายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

*

นิสิตแผน ข สามารถเปลี่ยนแผนการเรี ยนเป็ นแผน ก.2 (วิทยานิพนธ์) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
โครงการฯ
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60

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาปริ ญญาบัตร
2. สําเนาใบบันทึกผลการเรี ยน (transcript)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตาดํา) 3 รู ป
6. หลักฐานการทํางาน สําหรับผูท้ ี่ได้ G.P.A. ตํ่ากว่า 2.5
7. หนังสื อรับรอง จํานวน 3 ฉบับ
8. เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล.
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
- คณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม
- การเขียนโปรแกรมภาษา C หรื อ JAVA
- ภาษาอังกฤษ
2. สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้ อเขียน
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ
สั มภาษณ์
ข้ อมูลเพิม่ เติม
วัน-เวลาเรียน
ค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย
เปิ ดเรียน

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคปลาย
เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

8.30 – 12.40 น.
13.30 – 17.40 น.
เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ www.cs.sci.ku.ac.th
จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) หรื อ www.cs.sci.ku.ac.th
วันธรรมดาหลังเวลาราชการ เวลา 18.00 -21.00 น.
และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.30 น.
232,000 บาท
2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
สิ งหาคม – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561

หากมีข้อสงสั ยโปรดติดต่ อสาขาวิชา  02-9428761-2, 02-562-5555 ต่ อ 3720,3724
หรื อ E-mail: fscirnb@ku.ac.th Website: http://www.cs.sci.ku.ac.th
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