
ก ำหนดกำรรบัสมคัรสอบเข้ำปริญญำโท ปีกำรศึกษำ 2558 
IT in Business (ภำคนอกเวลำรำชกำร)  

รบัสมคัร   
รบัสมคัรผ่านระบบ internet  

 ทาง website : http://it.acc.chula.ac.th  
(เปิดระบบรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่2 ม.ิย. - 31 ก.ค.58) 

ใบสมคัรและหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรสอบ 
พมิพใ์บสมคัรผ่านระบบ Internet 

และส่งใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานทัง้หมดทางไปรษณีย ์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและสถำนท่ีสอบคอมพิวเตอร ์
ศุกร ์14 ส.ค. 58 

Homepage : หลกัสตูร IT  

สอบข้อเขียน   

         ภำษำองักฤษ (CU-TEP) สมคัรสอบที ่ ศนูยท์ดสอบ cu-tep 

 
 (สมคัรสอบไม่เกนิครัง้ที ่9/2015) 

 

         ควำมถนัดทำงธรุกิจ (CU-BEST) สมคัรสอบที ่ ศนูยท์ดสอบ cu-best 

 (สมคัรสอบไม่เกนิครัง้ที ่3/2558) 

   

         ควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ วนัสอบ  อาทติย ์30 ส.ค.58  เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน 
ศุกร ์ 11 ก.ย. 58 

ทาง website : http://it.acc.chula.ac.th 

สอบสมัภำษณ์ เสาร ์ 26 ก.ย. 58 

ประกำศผลสอบสมัภำษณ์ ศุกร ์2 ต.ค. 58 

ลงทะเบียนเรียนปรบัพ้ืนฐำน 5 – 7 ต.ค. 58 

เรียนปรบัพ้ืนฐำน 12 ต.ค. – 30 พ.ย. 58 

เปิดเรียน จนัทร ์4 มกราคม 2559 

สถำนท่ีส่งใบสมคัร / ติดต่อสอบถำม 

หลกัสตูร IT คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาฯ 
ถ.พญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ10330 

โทรศพัท ์02-2185715-6 
Homepage : หลกัสตูร IT   

Facebook : www.facebook.com/it.acc.chula 

http://it.acc.chula.ac.th/
http://it.acc.chula.ac.th/
www.atc.chula.ac.th
www.mbachula.info
http://it.acc.chula.ac.th/
http://it.acc.chula.ac.th/
www.facebook.com/it.acc.chula


 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  

1. ส ำเร็จปริญญำตรีไม่จ ำกัดสำขำ     

2. มีคุณสมบัติอืน่ตำมระเบียบของบัณฑติวิทยำลัย  

3. ผู้ท่ีจะเข้ำศึกษำในภำคนอกเวลำรำชกำร จะตอ้งมปีระสบกำรณท์ ำงำน

หลงัส ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตรอียำ่งนอ้ย 3 ปี นับถึงวันสมัคร  

หลกัฐำนประกอบกำรสมคัร  

o ใบสมัครเข้ำศึกษำ พร้อมรปูถ่ำยขนำด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 

o หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมคัรสอบ 1,000 บำท ผ่ำนธนำคำรไทย

พำณิชย์ ส่วนของผู้สมัครท่ีมีลำยเซ็นเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรและวันท่ี

ช ำระเงิน  

o ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ  

o ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือนำมสกุล (ถ้ำมี) 1 ฉบับ  

o ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ(Transcript) ระดับปริญญำตรี ฉบับ

สมบูรณ์ 1 ฉบับ   

o ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ (เกณฑ์ขั้นต่ ำ คะแนนสอบ 

CU-TEP ต้ังแต่ 45 หรือ TOEFL ต้ังแต่ 450 หรือ IELTS ต้ังแต่ 

4.0 ข้ึนไป)   

o ส ำเนำผลสอบควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST) ภำษำไทย 1 

ฉบับ  (ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ ำ) 

หมำยเหต ุ  :  ส ำเนำผลสอบภำษำองักฤษ และ CU-BEST  ยืน่

เพิ่มเติมภำยหลังวันสมัครได้         แต่ไม่เกินวันท่ี 30 

ส.ค.58 และลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ 

1. วิชำภำษำอังกฤษ (CU-TEP) และวิชำควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-

BEST)   ผู้สมัครสอบต้องด ำเนนิกำรสมัครสอบด้วยตนเองกบัฝ่ำยท่ี

จัดสอบ  ส่วนวิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลักสูตรฯ จะ

ด ำเนินกำรจัดสอบให้หลังจำกท ำกำรรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 



2. ผู้สมัครควรเตรียมตัวสอบ CU-TEP และ CU-BEST ล่วงหน้ำ  และ

ควรตรวจสอบก ำหนดกำรและ วันทดสอบอย่ำงละเอียดเพือ่ประโยชน์

ของตนเอง  เนื่องจำกระบบรับสมคัรของ CU-TEP รับจ ำนวนจ ำกดั 

และระบบจะปิดทันทีเมื่อจ ำนวนผู้สมคัรเต็ม  ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำ

สอบและยื่นผลสอบได้ทัน  

3. ผู้สมัครท่ียังไม่มีคะแนนสอบท้ัง CU-TEP และ CU-BEST ควร

ตรวจดูวันทดสอบในแต่ละรอบอยำ่งละเอียด เนื่องจำกบำงรอบมีวัน

เวลำทดสอบท่ีตรงกันท้ังสองวิชำ อำจท ำให้ผู้สมัครต้องเสียสิทธิ์ และ

เลือกเข้ำสอบได้เพียงวิชำเดียว 

อนึ่ง ผลสอบ CU-TEP และ CU-BEST สำมำรถเกบ็ไว้สมัครสอบคัดเลือกได้ 

ภำยในระยะเวลำ 2 ปี โดยนับต้ังแต่วันทดสอบถึงวันประกำศผลสอบสัมภำษณ์ 

ส ำหรับหลักสูตรภำคนอกเวลำรำชกำร ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนแล้วจะต้อง

ยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมกอ่นวันสอบสัมภำษณ์ดังต่อไปนี ้ (ยื่นหลังสอบผ่ำน

ข้อเขียนแล้ว) 

o หนังสือรับรองว่ำมีประสบกำรณ์ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  (ออกโดย

หน่วยงำน) 

o หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ซึ่งรับรอง

โดยผู้บังคับบัญชำอย่ำงนอ้ย 1 ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มของหลักสูตร) 

กำรสอบคดัเลอืก 

            กำรสอบคัดเลอืกประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบ

สัมภำษณ์ ผู้ท่ีสอบผ่ำนข้อเขียนจึงจะมีสิทธิสอบสัมภำษณ์ 

 วิชำท่ีสอบในกำรสอบข้อเขียน คือ  

1. ภำษำอังกฤษ (CU-TEP) สมัครสอบโดยตรงท่ีศูนย์ทดสอบ ของ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

http://www.atc.chula.ac.th 

http://www.atc.chula.ac.th/


2. ควำมถนดัทำงธุรกิจ (CU-BEST) สมัครสอบโดยตรงท่ีหลักสูตร

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

 (MBA)  http://www.mbachula.info 

3. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จัดสอบโดยหลักสูตร IT  

http://it.acc.chula.ac.th 

หลกัสตูรทีเ่ปดิรบั 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ    

จ ำนวนนสิติทีค่ำดวำ่จะรบั 

หลักสูตรรับนิสิตประมำณ 60 คน  

ระยะเวลำกำรศกึษำ 

ระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตร 2 ปี 4 ภำคกำรศึกษำ (ไม่เกิน 8 ภำค

กำรศึกษำ) 

วนั/เวลำเรยีน (ภำคนอกเวลำรำชกำร) 

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลำ 18.00  - 21.00 น.  วันเสำร์ เวลำ 09.00 – 

12.00 น.  

กำรเรยีนวิชำเสรมิควำมรูพ้ืน้ฐำน 

ผู้ผ่ำนสอบสัมภำษณ์ต้องเรียนวิชำเสริมควำมรู้พืน้ฐำน เมื่อสอบผ่ำนวิชำ

เสริมควำมรู้พื้นฐำนแล้วหลกัสูตรจึงรับเข้ำเป็นนิสิต  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรศกึษำ 

ค่ำเรียนวิชำเสริมควำมรู้พืน้ฐำน ประมำณ 12,000 บำท 

ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเปน็เวลำ 2 ปี ประมำณ 300,000 

บำท ได้แก่  

http://www.mbachula.info/
http://it.acc.chula.ac.th/


o ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 50,000 บำท   (รวมค่ำ

หนังสือ เอกสำรประกอบกำรเรียนและค่ำธรรมเนียมอืน่ๆ ของ

บัณฑิตวิทยำลัย)  

o ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ 23,000 บำท ตำมประกำศของ

มหำวิทยำลัย 

หมำยเหต ุ :  1.  ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ กรุณำติดตำมตรวจสอบ

จำกเว็บไซต์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 2. หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัครเป็นหลักสตูรปรับปรุงใหม่  อำจมกีำร

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหำรำยวิชำ ซึ่งทำงหลักสูตรก ำลัง

ด ำเนินกำรแก้ไขรำยละเอียด  และจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

 

 


