ประกาศคณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กับ กรมสรรพากร
....................................................
ดวยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มีความประสงคขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551 ออกไปจนถึงวันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551 ภายในเวลา 16.00 น.
ทั้งนี้การสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่น ๆ ใหอางอิงตามประกาศรับสมัครเดิมที่แนบทาย
ประกาศฉบับนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โทร. 0 2913 2500 – 24 ตอ 4210 โทรสาร 0 2587 8259
หรือภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ โทร. 0 2913 2500 – 24 ตอ 4602
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(ผูชวยศาสตราจารยนนทกร สถิตานนท)
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต

ประกาศคณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ตามโครงการความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กับ กรมสรรพากร
....................................................
ดวยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มีโครงการความรวมมือกับกรมสรรพากรในการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร ใหเปนบัณฑิตที่มีความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถนําความรูไปประยุกตใชงานในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรประยุกต จึงจะเปดรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(ตอเนื่อง) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยรับสมัครจากขาราชการทุกสาย
งานที่มีวุฒิ ปวส. มีความรูดานคอมพิวเตอร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และเปนผูสําเร็จการศึกษา
หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือประโยควิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยเทียบเทาให ซึ่งหลักเกณฑในการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2534
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้
1. จํานวนรับเขาศึกษาไมเกิน 35 คน
2. คุณสมบัติผูสมัคร
2.1 เปนขาราชการทุกสายงานที่มีวุฒิ ปวส. มีความรูดานคอมพิวเตอร หรือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร
2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทาย ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือประโยควิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นที่สถาบัน
เทียบเทาให
3. ระะยะเวลาในการศึกษา 5 ภาคเรียน
4. คาใชจายในการศึกษา
4.1 ภาคเรียนปกติ ภาคการศึกษาละ 46,000 บาท ตอนักศึกษา 1 คน (เรียกเก็บ 5 ภาคการศึกษา)
4.2 ภาคเรียนปกติ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ตอนักศึกษา 1 คน (เรียกเก็บตั้งแตภาคการศึกษาที่ 6
เปนตนไป)
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4.3 คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่สถาบันเรียกเก็บเพื่อใหบริการแกนักศึกษาเปนครั้งคราวใหเปนไปตามระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุง
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี
5. ปฏิทินการสมัครและคัดเลือก
ระยะเวลา
1 พฤษภาคม 2551
ถึง 13 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.00 -16.00 น.
(เวนวันหยุดราชการ)
14-15 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.00–16.00 น.

กิจกรรม
ขอรับใบสมัคร หรือดาวนโหลดใบสมัคร

รับสมัคร

20 พฤษภาคม 2551

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

24 พฤษภาคม 2551

สอบขอเขียน

26 พฤษภาคม 2551

ประกาศผลสอบขอเขียน

28 พฤษภาคม 2551

29 พฤษภาคม 2551
30 พฤษภาคม 2551

30 พฤษภาคม 2551

สถานที่ดําเนินการ
งานบริการการศึกษา ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
กรมสรรพากร และเว็บไซต
http://www.sci.kmutnb.ac.th
งานบริการการศึกษา ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. และ
เว็บไซต http://www.sci.kmutnb.ac.th
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. และ
เว็บไซต http://www.sci.kmutnb.ac.th
สอบสัมภาษณ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
ประกาศผลการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. และ
เว็บไซต http://www.sci.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
รับเอกสารมอบตัว
(กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง) สารสนเทศ ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
มอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
(กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง)

2 มิถุนายน 2551

หมายเหตุ

เปดภาคการศึกษา และเริ่มเรียน

คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.

นักศึกษาใหมทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งกําหนดการจะแจงใหทราบ
ในวันประกาศผลคัดเลือก
6. การสอบคัดเลือก
ผูสมัครทุกคนจะตองเขาสอบขอเขียนในวันเสารที่ 24 พฤษภาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหครบทุกวิชาตามที่กําหนดดังนี้
- วิชาความรูทางคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
เวลา 09.30 – 12.00 น.
- วิชาความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร
เวลา 13.00 – 15.00 น.

3
7. เอกสารประกอบการสมัคร
7.1 ใบสมัคร ที่กรอกขอมูลครบถวน และใหผูบังคับบัญชาหนวยงานที่สังกัดลงนามมาเรียบรอยแลว
( ขอรับใบสมัครไดที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. หรือ
กรมสรรพากร ไดตั้งแตวันที่1 พฤษภาคม 2551 ถึง 13 พฤษภาคม 2551 เวลา09.00-16.00 น.
เวนวันหยุดราชการ หรือ ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซต http://www.sci.kmutnb.ac.th )
7.2 รูปถายขนาด 1 นิ้ว ไมสวมแวนตาดํา และถายไวไมเกิน 6 เดือน ที่เหมือนกันจํานวน 3 รูป
7.3 ใบ Transcripts ที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ฉบับจริง พรอมสําเนา 1 ชุด
7.4 เงินคาสมัครจํานวน 250 บาท
8. ขั้นตอนการสมัคร
8.1 ผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัคร ติดรูปถาย แนบสําเนาใบ Transcripts 1 ฉบับ (พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง) แลวยื่นใบสมัครที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
8.2 ชําระเงินคาสมัคร 250 บาท ที่งานคลัง ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
8.3 แสดงใบเสร็จคาสมัคร เพื่อรับบัตรประจําตัวสอบที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โทร. 0 2913 2500 – 24 ตอ 4210 โทรสาร 0 2587 8259
หรือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ โทร. 0 2913 2500 – 24 ตอ 4602
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารยวิชัย สุรเชิดเกียรติ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต

เลขที่สมัคร (เวนไว) CSs…………
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ติดรูปถาย

1. ประวัติสวนตัว

1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว……………………………….……….. นามสกุล...................................................................อายุ.....................ป
เลขประจําตัวประชาชน......................................................................... สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยา ( ) หมาย
เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ........................เชื้อชาติ.......................สัญชาติ......................ศาสนา..........................

1.2 ที่อยูที่ติดตอไดทางไปรษณีย บานเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย............................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพท...........................................โทรสาร.............................................E-mail Address……………………………………….…...
2. ประวัติการศึกษา

ระดับ

3. ประสบการณในการทํางาน
ป พ.ศ.

พ.ศ. ที่จบ

เกรดเฉลี่ย
สะสม

สาขาวิชา

ตําแหนงงาน

สถาบันการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัตขิ องผูสมัคร และขอความที่ระบุขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….…….…..........ผูสมัคร
(..........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่สังกัด
(.........................................................................)
เฉพาะกรรมการรับสมัคร 1. ตรวจหลักฐานแลว........................... 2. ชําระเงินคาสมัครแลว ใบเสร็จเลมที่.............เลขที่.............ลงชื่อ........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * ใหผูสมัครกรอกรายละเอียดใหครบถวน และติดรูปถาย แตยังไมตองตัดบัตรออกจากใบสมัคร* *
บัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.

ชื่อ - สกุล...................................................
เลขที่สมัคร

CSs…………..……........…

ติดรูปถาย

ติดรูปถาย

บัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ.

ชื่อ - สกุล....................................................
เลขที่สมัคร

CSs……………..…………

