การรับสมัครนิสตระดั
ิ ตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสสาขาวิชา X E 7 6
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคต้น 40 คน
ภาคปลาย - ไม่เปิด แบบ ก แบบ ก 2

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ ต้องเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ทํางาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือมีประกาศนียบัตรฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ฉบับ

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัครและกรอกรายละเอียดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
http://app.cpeg.cpe.ku.ac.th/index.php?r=studentApp
lication/create
2. สอบข้อเขียน
3. สอบสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น
ภาคปลาย
3 เม.ย. 2560 – 20 พ.ค.. 2560
3 มิ.ย. 2560
21 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
4 – 5 ก.ค. 2560

-

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
(ไม่รับรูปที่พิมพ์เอง)
ชาย : เสื้อขาวผูกเนคไท / เครื่องแบบข้าราชการ (ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย)
หญิง : เสื้อสีสุภาพ / เครือ่ งแบบข้าราชการ (ไม่สวมชุดนักศึกษาและชุดครุย)
2. กรอกใบสมัคร Online
3. บัตรประจําตัวผูส้ มัคร พร้อมปิดรูปถ่าย (สั่งพิมพ์ที่โครงการฯ)
4. สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 2 ฉบับ
(Transcript ภาษาอังกฤษ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
• * กรณีปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ต้องสําเนารายงานผลการเรียนระดับอนุปริญญา
จํานวน 2 ฉบับมายื่นด้วย

การรับสมัครนิสตระดั
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5.
6.
7.
8.

สําเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ จํานวน 3 ฉบับ
จากผู้รับรอง 3 ท่าน ให้ผรู้ ับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
9. แบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ส่งภายในวันที่ 3 เม.ย. 2560)
10. หลักฐานประกอบการได้รับทุนการศึกษา (ถ้ามี)
11. ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสด จํานวน 600 บาท

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน 3 รายวิชา ดังนี้
• ภาษาอังกฤษ
• คณิตศาสตร์
• ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
2. สัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
ภาคปลาย
3 มิ.ย. 2560

-

21 มิ.ย. 2560

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิ.ย. 2560
(ระบุเฉพาะที่มีการสอบข้อเขียนเท่านัน้ )

(ทางเว็บ http://cpeg.cpe.ku.ac.th)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

เดือนสิงหาคม 2560
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประมาณ 242,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
ไม่รวมค่าทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือ ค่าหน่วยกิตภาษาอังกฤษ

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลผ่าน http://cpeg.cpe.ku.ac.th *

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ
0-2797-0999 ต่อ 1439-40 หรือ
0-25792200 , 08-7815-5921 หรือ E-mail: cpeg@ku.ac.th
http://cpeg.cpe.ku.ac.th

