
ก ำหนดกำรรบัสมคัรสอบเข้ำปริญญำโท ปีกำรศึกษำ 2559 
IT in Business (ภำคนอกเวลำรำชกำร)  

รบัสมคัร   
รบัสมคัรผ่านระบบ internet  

 ทาง website : http://it.cbs.chula.ac.th  
(เปิดระบบรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. - 31 ก.ค.59) 

ใบสมคัรและหลกัฐำนประกอบกำรสมคัรสอบ 
พมิพใ์บสมคัรผ่านระบบ Internet 

และสง่ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานทัง้หมดทางไปรษณีย ์

ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและสถำนท่ีสอบคอมพิวเตอร ์
พุธ 17 ส.ค. 59 

Homepage : http://it.cbs.chula.ac.th 

สอบข้อเขียน   

         ภำษำองักฤษ (CU-TEP) สมคัรสอบที ่ www.atc.chula.ac.th 

 
 (สมคัรสอบไม่เกนิครัง้ที ่8/2016) 

 

         ควำมถนัดทำงธรุกิจ (CU-BEST) สมคัรสอบที ่ www.mbachula.info 

 (สมคัรสอบไม่เกนิครัง้ที ่3/2559) 

   

         ควำมรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ วนัสอบ  อาทติย ์28 ส.ค.59  เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรสอบข้อเขียน 
ศุกร ์ 9 ก.ย. 59 

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

สอบสมัภำษณ์ เสาร ์ 24 ก.ย. 59 

ประกำศผลสอบสมัภำษณ์ ศุกร ์30 ก.ย. 59 

ลงทะเบียนเรียนปรบัพืน้ฐำน 3 – 5 ต.ค. 59 

เรียนปรบัพืน้ฐำน 10 ต.ค. – 30 พ.ย. 59 

เปิดเรียน องัคาร 3 มกราคม 2560 

สถำนท่ีส่งใบสมคัร / ติดต่อสอบถำม 

หลกัสตูร IT คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จฬุาฯ 
ถ.พญาไท  แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330 

โทรศพัท ์02-2185715-6 
Homepage : http://it.cbs.chula.ac.th  

www.facebook.com/it.acc.chula 

 

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


คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1. ส ำเรจ็ปรญิญำตรีไม่จ ำกัดสำขำ  และมีคณุสมบัติอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 
2. ได้คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ของบัณฑิต

วิทยำลัย 
3. ภำคนอกเวลำรำชกำร จะต้องมีประสบการณ์ท างานหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 3 ปี (นับถึง

วันสมัคร) 

หลักฐานประกอบการสมัคร  

o ใบสมัครเข้ำศึกษำ ติดรูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว  
o หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมัครสอบ 1,000 บำท ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ ส่วนของผู้สมัครทีม่ี

ลำยเซ็นเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรและวันที่ช ำระเงิน  
o ส ำเนำบตัรประชำชน 1 ฉบับ  
o ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 1 ฉบับ  
o ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ(Transcript) ระดับปริญญำตร ีฉบับสมบูรณ ์1 ฉบับ   
o ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ (เกณฑ์ขั้นต่ ำ คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต ่45 หรือ TOEFL 

ตั้งแต ่450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป)   
o ส ำเนำผลสอบควำมถนัดทำงธุรกจิ (CU-BEST) ภำษำไทย 1 ฉบับ  (ไม่มเีกณฑ์ขั้นต่ ำ) 

หมายเหตุ  :  ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ และ CU-BEST  สำมำรถยื่นเพิ่มเตมิภำยหลังวันสมัครได้  
       แต่ไม่เกินวันท่ี 28 ส.ค.59 และลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ 

1. วิชำภำษำอังกฤษ (CU-TEP) และวิชำควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST)   ผู้สมัครสอบต้องด ำเนินกำรสมัคร
สอบด้วยตนเองกับฝ่ำยที่จดัสอบ  ส่วนวิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลักสตูรฯ จะด ำเนินกำร
จัดสอบใหห้ลังจำกท ำกำรรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 

2. ผู้สมคัรควรเตรียมตัวสอบ CU-TEP และ CU-BEST ล่วงหน้ำ  และควรตรวจสอบก ำหนดกำร และวัน
ทดสอบอย่ำงละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง  เนื่องจำกระบบรับสมัครของ CU-TEP รับจ ำนวนจ ำกดั 
และระบบจะปดิทันทีเมื่อจ ำนวนผูส้มัครเต็ม  ท ำใหไ้ม่สำมำรถเข้ำสอบและยื่นผลสอบได้ทัน  

3. ผู้สมคัรที่ยังไม่มีคะแนนสอบทั้ง CU-TEP และ CU-BEST ควรตรวจดูวันทดสอบในแตล่ะรอบอยำ่ง
ละเอียด เนื่องจำกบำงรอบมีวันเวลำทดสอบทีต่รงกันท้ังสองวิชำ อำจท ำให้ผู้สมัครต้องเสียสิทธ์ิ และเลอืก
เข้ำสอบได้เพียงวิชำเดียว 

อน่ึง ผลสอบ CU-TEP และ CU-BEST สำมำรถเก็บไว้สมัครสอบคัดเลือกได ้
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันทดสอบถึงวันประกำศผลสอบสัมภำษณ ์



 

   หลักฐานประกอบการสอบสมัภาษณ์ส าหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนแล้ว 

ส ำหรับหลักสูตรภำคนอกเวลำรำชกำร ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนแล้วจะต้องยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมก่อนวันสอบ
สัมภำษณ์ดังต่อไปนี ้  

o หนังสือรับรองว่ำมีประสบกำรณ์ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  (ออกโดยหน่วยงำน) 
o หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อย 1 

ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มของหลักสูตร) Download แบบฟอร์มไดห้ลังประกาศผลสอบข้อเขียน 

การสอบคัดเลือก 
            กำรสอบคัดเลือกประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสมัภำษณ ์ผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขยีนจึงจะมี
สทิธิสอบสมัภำษณ ์

 วิชำที่สอบในกำรสอบข้อเขียน คือ  

1. ภำษำอังกฤษ (CU-TEP) สมัครสอบโดยตรงท่ีศูนย์ทดสอบ ของจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย  

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

2. ควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST) สมัครสอบโดยตรงท่ีหลักสตูรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

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

3. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จัดสอบโดยหลักสูตร IT  http://it.cbs.chula.ac.th 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ    

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 

หลักสตูรรบันิสิตประมำณ 60 คน  

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตร 2 ปี 4 ภำคกำรศึกษำ (ไม่เกิน 8 ภำคกำรศึกษำ) 

http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.mbachula.info/
http://it.cbs.chula.ac.th/


 

วัน/เวลาเรียน (ภาคนอกเวลาราชการ) 

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลำ 18.00  - 21.00 น.  วันเสำร์ เวลำ 09.00 – 12.00 น.  

การเรียนวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐาน 
ผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณต์้องเรียนวิชำเสริมควำมรู้พื้นฐำน เมื่อสอบผ่ำนวิชำเสริมควำมรู้พื้นฐำนแล้วหลักสูตรจึง
รับเข้ำเป็นนสิิต  

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ค่ำเรียนวิชำเสรมิควำมรู้พื้นฐำน ประมำณ 12,000 บำท 
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเป็นเวลำ 2 ป ีประมำณ 300,000 บำท ได้แก่  

o ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 50,000 บำท   (รวมค่ำหนังสือ เอกสำรประกอบกำรเรยีน
ค่ำอำหำร ค่ำสัมมนำในและตำ่งประเทศ และค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยำลัย)  

o ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ 23,000 บำท ตำมประกำศของมหำวทิยำลัย 

หมายเหตุ  :    ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ กรณุำตดิตำมตรวจสอบจำกเว็บไซต์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
        

 
 


