รายละเอีย ดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
แผน ก (วิทยานิพ นธ์ )
รหัสหลักสูตร 2 5 2 0
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ข (สอบประมวลความรู้ ) รหัสหลักสูตร 2 5 2 1
คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัคร
1. สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิตทุกสาขา และมีคุณสมบัติอืนทีเป็ นไปตามประกาศซึ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
2. สําหรับผูส้ มัครแผน ก ไม่จาํ เป็ นต้องมีประสบการณ์ทาํ งาน
3. สําหรับผูส้ มัครแผน ข ต้องมีประสบการณ์ทาํ งานหลังจบปริ ญาตรี อย่างน้อย ปี นับตังแต่วนั ทีสําเร็ จการศึกษา
ปริญญาตรี ทีระบุใน Transcript จนถึงวันปิ ดรับสมัคร
4. มีคะแนนทดสอบความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CUTEP ตังแต่ ขึนไป หรื อคะแนน TOEFL ตังแต่ ขึน
ไป หรื อ คะแนน IELTS ตังแต่ . ขึนไป และมีคะแนนความถนัดทางธุ รกิจ CU-BEST
หลักฐานการสมัคร
. สําเนาบัตรประชาชน
. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริ ญญาตรี
. หนังสื อรับรองประสบการณ์ทาํ งาน (สําหรับแผน ข)
. สําเนาคะแนนสอบ CU-TEP และ CU-BEST
สําหรั บผู้สมัครทีสําเร็ จระดับอนุปริ ญญา/เทียบเท่ ามาก่ อน แล้ วจึงมาเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร ปี
ผู้สมัครต้ องนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริ ญญา/เทียบเท่ าดังกล่ าวมาแสดงประกอบการสมัครด้ วย
รับสมัครตังแต่ วนั ที กุมภาพันธ์
วิชาทีสอบ
1. ความถนัดทางธุ รกิจ (CU-BEST)

ถึงวันที

2. ความรู ้เบืองต้นเกียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. สอบสัมภาษณ์ ( เฉพาะผูส้ อบผ่านข้อเขียน)
หมายเหตุ

มีนาคม
วันและเวลาทีทําการทดสอบ
สถานทีสอบ
ติดต่อสมัครสอบได้ทีหลักสูตร MBA
(0 –
- หรื อ www.mbachula.info
เมษายน 2560
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(09.00 – 10.30 น.)
พฤษภาคม
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(9.00 – 12.00 น.)

1. ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิสอบวิชาความรู ้เบืองต้นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที เมษายน 2560 ทีอาคาร
อนุสรณ์ 50 ปี ชันล่าง คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี และ http://it.cbs.chula.ac.th
2. ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ วันที พฤษภาคม
ทีอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชันล่าง
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี และ http://it.cbs.chula.ac.th
3. คะแนน CU-BEST และ CU-TEP มีอายุใช้ได้ 2 ปี (นับจากวันทดสอบถึงวันที พฤษภาคม )
. ส่งคะแนน CU – BEST และ CU –TEP ทีห้องหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ถึงวันที เมษายน

ผู้ทไม่
ี มคี ะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้ จากประกาศ
เรื อง การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที www.atc.chula.ac.th
(ส่ งคะแนน CU – BEST และ CU –TEP ทีห้ องหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ถึงวันที
เมษายน
หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ รับเข้ าศึกษา)

จํานวนนิสิตทีคาดว่าจะรับ
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื อผู้ผ่านสอบสั มภาษณ์

แผน ก : 10 คน
แผน ข : 40 คน
เมษายน
ทีอาคารอนุสรณ์ ปี ชันล่าง คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี และ

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

พฤษภาคม
(ผูผ้ า่ นสอบสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเรี ยนวิชาปรับพืนฐาน
ตามทีกรรมการสอบกําหนดให้เรี ยน)

หากผู้สมัครมีข้อสงสั ยเกียวกับคุณสมบัติข องผู้มีสิทธิสมัคร ติดต่ อได้ ที ห้ อง
อาคารอนุสรณ์ ปี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โทร. - - - หรือที Website: http://it.cbs.chula.ac.th
ทังนี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ลงนาม............................................................
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