รายละเอียดแนบท้ ายประกาศการรับสมัครฯ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
แผน ก (วิทยานิพนธ์ )
รหัสหลักสู ตร 2 5 2 0
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ข (สอบประมวลความรู้ ) รหัสหลักสู ตร 2 5 2 1
คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัคร
1. สำเร็ จปริ ญญำบัณฑิตทุกสำขำ และมีคุณสมบัติอื่นที่เป็ นไปตำมประกำศซึ่งบัณฑิตวิทยำลัยจะประกำศ
ให้ทรำบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมกำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำ
2. สำหรับผูส้ มัครแผน ก ไม่จำเป็ นต้องมีประสบกำรณ์ทำงำน
3. สำหรับผูส้ มัครแผน ข ต้องมีประสบกำรณ์ทำงำนหลังจบปริ ญำตรี อย่ำงน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ปริ ญญำตรี ที่ระบุใน Transcript จนถึงวันปิ ดรับสมัคร
4. มีคะแนนทดสอบควำมรู ้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ CUTEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรื อคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้น
ไป หรื อ คะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป และมีคะแนนควำมถนัดทำงธุรกิจ CU-BEST
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนำบัตรประชำชน
2. สำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) ในระดับปริ ญญำตรี
3. หนังสื อรับรองประสบกำรณ์ทำงำน (สำหรับแผน ข)
4. สำเนำคะแนนสอบ CU-TEP และ CU-BEST
สำหรั บผู้สมัครที่สำเร็ จระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำมำก่ อน แล้ วจึ งมำเรี ยนต่ อในระดับปริ ญญำตรี หลักสู ตร 2 ปี
ผู้สมัครต้ องนำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริ ญญำ/เทียบเท่ ำดังกล่ ำวมำแสดงประกอบกำรสมัครด้ วย
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทาการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. ควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST)
ติดต่อสมัครสอบได้ที่หลักสู ตร MBA
(0 –22185710 – 1) หรื อ www.mbachula.info
2. ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
21 พฤษภำคม 2561
คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
สำรสนเทศ
(18.00 – 19.30 น.)
3. สอบสัมภำษณ์ ( เฉพำะผูส้ อบผ่ำนข้อเขียน)
4 มิถุนำยน 2561
คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
(16.00 – 19.00 น.)
หมายเหตุ

1. ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบวิชำควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ที่อำคำรอนุสรณ์ 50 ปี ชั้นล่ำง คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี และ http://it.cbs.chula.ac.th
2. ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภำษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่อำคำรอนุสรณ์ 50 ปี ชั้นล่ำง
คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี และ http://it.cbs.chula.ac.th
3. คะแนน CU-BEST และ CU-TEP มีอำยุไม่เกิน 2 ปี (นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนถึงวันประกำศผลสอบ)
4. ส่ งคะแนน CU – BEST และ CU –TEP ที่หอ้ งหลักสู ตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงธุรกิจ ถึงวันที่ 21 พฤษภำคม 2561

ผู้ที่ไม่ มีคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้ จากประกาศ
เรื่ อง การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่ งคะแนน CU – BEST และ CU –TEP ที่ห้องหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ถึงวันที่ 21
พฤษภาคม 2561 หากไม่ มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ รับเข้ าศึกษา)

จานวนนิสิตที่คาดว่ าจะรับ
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ

แผน ก : 10 คน
แผน ข : 40 คน
วันที่ 16 พฤษภำคม 2561 ที่อำคำรอนุสรณ์ 50 ปี ชั้นล่ำง คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี และ

http://it.cbs.chula.ac.th
ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านสอบสั มภาษณ์

วันที่ 5 มิถุนำยน 2561 (ผูผ้ ำ่ นสอบสัมภำษณ์ทุกคน จะต้องเรี ยนวิชำปรับพื้นฐำน
ตำมที่กรรมกำรสอบกำหนดให้เรี ยน)

หากผู้สมัครมีข้อสงสั ยเกีย่ วกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ติดต่ อได้ที่ ห้ อง 605 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โทร. 0-2218-5715-6 หรื อที่ Website: http://it.cbs.chula.ac.th

