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โครงกการปริญญาโท (ภาคพิพิเศษ)
สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสูตร
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิทยาการคอมพิพิวเตอร
วิทยาการคอมพิพิวเตอร คณะ
ค วิทยาศาสสตร
วิทยาศาสตรมหหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิ
ท
พิวเตอร)
ภาคคปลาย
- แผน
แ ข 40 คน
ค

รรหัสสาขาวิชา

XD

คุณสมบัตขิ องผู
อ สมัครที่เปนไปตามขอกําหนดของหหลักสูตรที่ไดรัรบั การอนุมัตแล
แิ ว
คุณสมบัติของผู
อ สมัคร

1. สําเร็จกาารศึกษาระดับปริ
บ ญญาตรีทุทกุ สาขาวิชา
2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศศาสตร วาดวยการศึ
ย กษาระดดับบัณฑิตศึกษาของ
ก
บัณฑิตวิทยาลั
ท ย มหาวิวิทยาลัยเกษตรรศาสตร

กําหนดการรัับสมัคร
วันและเวลา สถานที่
ภาคคปลาย

ขันตอน
น้
รับสมั
ส คร
- ดวยตนเอง
ว
(สํานักงานภาควิชาวิวิทยาการคอมพิพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตร
ท
มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร (บางเเขน) ชั้น 7 อาคาร
SCC45 จันทร- ศุกร
ก 9.00-16.00 น.
น เสาร - อาทิตย
ต 9.00-16.00 น.
น
- ทาางอินเตอรเน็ต (http://www.ccs.sci.ku.ac.th/m
ms)
- ทาางไปรษณีย (สั่งจ
ง ายไปรษณีย ในนาม
ใ
นางสาววรัชนู บุษบาบาลล
ตู ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 109903)

15 ส.ค. 60 – 27 ต.คค. 60

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

ประะกาศรายชื่อผูมีมสี ิทธิ์สอบขอเขี
อ ยน

พฤหัสบดี
ส ที่ 2 พฤศศจิกายน 2560

สอบบขอเขียน

เสารทีท่ี 11 พฤศจิกายยน 2560

ประะกาศรายชื่อผูมีมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ
ม

จันทรรที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สอบบสัมภาษณ

เสารทีท่ี 25 พฤศจิกายยน 2560

ประะกาศชื่อผูมีสทธิ
ทิ ์เขาศึกษาตอ

จันทรรที่ 4 ธันวาคม 2560

รายยงานตัว และชํชาระคาธรรมเนีนียมการศึกษา

พฤหัสบดี
ส ที่ 21 ธันววาคม 2560

หมายเหตุ

*

นิสิตแผน ข สามารถเปลี่ยนแผนการรเรียนเปนแผนน ก.2 (วิทยานินิพนธ) ตามขขอกําหนดและะเงื่อนไขของง
โครงการฯฯ
-1-

60

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาปริญญาบัตร
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน ไมสวมหมวก, ไมสวมแวนตาดํา) 3 รูป
6. หลักฐานการทํางาน สําหรับผูที่ได G.P.A. ต่ํากวา 2.5
7. หนังสือรับรอง จํานวน 3 ฉบับ
8. เอกสารอื่นๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ -ชื่อสกุล.
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ขอเขียน
- คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
- โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
- การเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ JAVA
- ภาษาอังกฤษ
2. สัมภาษณ

ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียน
ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ
ขอมูลเพิ่มเติม
วัน-เวลาเรียน
คาใชจายตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาภาคการศึกษา
ภาคตน
ภาคปลาย
เปดเรียน

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคปลาย
เสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560

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

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ www.cs.sci.ku.ac.th
จันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร 45 ป ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(บางเขน) หรือ www.cs.sci.ku.ac.th
วันธรรมดาหลังเวลาราชการ เวลา 18.00 -21.00 น.
และวันเสาร – อาทิตย เวลา 8.00 – 18.30 น.
232,000 บาท
2 ป (4 ภาคการศึกษา)
สิงหาคม – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
จันทรที่ 8 มกราคม 2561

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอสาขาวิชา
02-9428761-2, 02-562-5555 ตอ 3720,3724
หรือ E-mail: fscirnb@ku.ac.th Website: http://www.cs.sci.ku.ac.th
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