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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาคต้น 6
คน
ภาคปลาย

รหัสสาขาวิชา X E 6 0

-

คน

- แบบ 1.1 - 5 คน และ แบบ 1.2 – 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
แบบ 1.1 (โท-เอก)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208)
3) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบ 1.2 (ตรี-เอก)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มี ผลการเรียนดีมาก
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่
https://www.grad.ku.ac.th/download/englishtestaccept2560/?wpdmdl=33208)
3) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัครและกรอกรายละเอียดผ่านทาง
เว็บไซต์ https://cpeg.cpe.ku.ac.th/
2. สอบข้อเขียน 3 รายวิชา ดังนี้
• วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
• วิชาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์
(Computer Algorithm)
• วิชาคณิตศาสตร์ (Probability &
Linear Algebra)
3. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ / ผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการ (ทาง E-mail : cpeg@ku.ac.th)
4. สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

1 พ.ย. – 28 ม.ค. 65

-

19 ก.พ. 65

-

ภายในวันที่
27 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65

-
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5. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
6. รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา

30 มี.ค. 65
1 – 8 เม.ย. 65

-

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่าย (Upload ในระบบกรอกใบสมัครออนไลน์) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (รูปแบบ jpeg) ให้เป็นรูป
หน้าตรงชุดสุภาพ สวมเสื้อที่สุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ หรือหมวกและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. กรอกใบสมัคร Online ผ่านเว็บ https://cpeg.cpe.ku.ac.th
3. สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสมบูรณ์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (Transcript ภาษาอังกฤษ)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
• กรณีปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีตอ่ เนื่อง ต้องสำเนารายงานผลการเรียนระดับอนุปริญญา มายื่นด้วย
4. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ จำนวน 3 ฉบับ จากผู้
รับรอง 3 ท่าน ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
7. แบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ส่งทางอีเมล์ cpeg@ku.ac.th)
8. หนังสือแสดงเจตจำนงในการเรียน ประมาณ 1 หน้า (กระดาษ A4)
9. ผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มก. (ผลสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันที่ขอเทียบ)
10. หลักฐานประกอบการได้รับทุนการศึกษา (ถ้ามี)
11. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 600 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

25 ก.พ. 65
(ทางเว็บ https://cpeg.cpe.ku.ac.th)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ตามปฏิทินการศึกษาของ มก. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วัน – เวลาเรียน:
นิสิตเรียนเต็มเวลา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: (โท – เอก) ประมาณ 380,000 บาท ( 6 ภาคการศึกษา)
(ตรี – เอก) ประมาณ 613,000 บาท (10 ภาคการศึกษา)
ไม่รวมค่าทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือ ค่าหน่วยกิตภาษาอังกฤษ
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลผ่าน https://cpeg.cpe.ku.ac.th *

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ  0-2797-0999 ต่อ 1439-40 หรือ
0-2579-2200 หรือ E-mail: cpeg@ku.ac.th
https://cpeg.cpe.ku.ac.th

