กำหนดกำรรับสมัครสอบเข้ำปริญญำโท ปี กำรศึกษำ 2561
IT in Business (ภำคนอกเวลำรำชกำร)
รับสมัคร online ที่
รับสมัคร
website : http://it.cbs.chula.ac.th
(เปิ ดระบบรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.61)
พิมพ์ใบสมัครผ่านระบบ Internet
ใบสมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัครสอบ
และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทัง้ หมดทางไปรษณีย์
ศุกร์ 17 ส.ค. 61
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและสถำนที่สอบคอมพิ วเตอร์
Homepage : http://it.cbs.chula.ac.th
สอบข้อเขียน
ภำษำอังกฤษ (CU-TEP)

สมัครสอบที่ www.atc.chula.ac.th
(สมัครสอบไม่เกินครัง้ ที่ 12/2018)
***ครัง้ ที่ 11/2018 วันเวลาทดสอบตรงกับ CU-BEST

ควำมถนัดทำงธุรกิ จ (CU-BEST)

สมัครสอบที่ www.mbachula.info
(สมัครสอบครัง้ ที่ 3/2561)
รับสมัคร ถึง 30 มิ.ย. 61 สอบ 15 ก.ค.61. 9-12 น.

ควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นกำรสอบข้อเขียน

วันสอบ อาทิตย์ 26 ส.ค.61 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ศุกร์ 7 ก.ย. 61
ที่ website : http://it.cbs.chula.ac.th

สอบสัมภำษณ์

เสาร์ 22 ก.ย. 61

ประกำศผลสอบสัมภำษณ์

ศุกร์ 28 ก.ย. 61

ลงทะเบียนเรียนปรับพืน้ ฐำน

1 – 3 ต.ค. 61

เรียนปรับพืน้ ฐำน
เปิ ดเรียน

สถำนที่ส่งใบสมัคร / ติ ดต่อสอบถำม

8 ต.ค. – 30 พ.ย. 61
จันทร์ 7 มกราคม 2562
หลักสูตร IT คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ 02-2185715-6
Homepage : http://it.cbs.chula.ac.th
www.facebook.com/it.acc.chula

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จปริญญำตรีไม่จำกัดสำขำ และมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้ำศึกษำ
2. มีคะแนนทดสอบควำมรูค้ วำมสำมำรถภำษำอังกฤษ CU-TEP (45 คะแนนขึ้นไป) หรือ TOEFL/IELTS ไม่ต่ำ
กว่ำเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย และมีคะแนนทดสอบ CU-BEST
3. ภำคนอกเวลำรำชกำร จะต้องมีประสบการณ์ทางานหลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 3 ปี (นับถึง
31 ส.ค.61)
หลักฐานประกอบการสมัคร
o
o
o
o
o
o
o

ใบสมัครเข้ำศึกษำ ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำสมัครสอบ 1,000 บำท ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ ส่วนของผู้สมัครทีม่ ี
ลำยเซ็นเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรและวันที่ชำระเงิน
สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อนำมสกุล (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
สำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ(Transcript) ระดับปริญญำตรี ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
สำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ 1 ฉบับ (เกณฑ์ขั้นต่ำ คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL
ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป)
สำเนำผลสอบควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST) ภำษำไทย 1 ฉบับ (ไม่มเี กณฑ์ขั้นต่ำ)
หมายเหตุ : สำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ และ CU-BEST สำมำรถยื่นเพิ่มเติมภำยหลังวันสมัครได้
แต่ไม่เกินวันที่ 26 ส.ค.61 และลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรทุกฉบับ

1. วิชำภำษำอังกฤษ (CU-TEP) และวิชำควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST) ผู้สมัครสอบต้องดำเนินกำรสมัคร
สอบด้วยตนเองกับฝ่ำยที่จดั สอบ ส่วนวิชำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลักสูตรฯ จะดำเนินกำร
จัดสอบให้หลังจำกทำกำรรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
2. ผู้สมัครควรเตรียมตัวสอบ CU-TEP และ CU-BEST ล่วงหน้ำ และควรตรวจสอบกำหนดกำร และวัน
ทดสอบอย่ำงละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง เนื่องจำกระบบรับสมัครของ CU-TEP รับจำนวนจำกัด
และระบบจะปิดทันทีเมื่อจำนวนผูส้ มัครเต็ม ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบและยื่นผลสอบได้ทัน
3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบทั้ง CU-TEP และ CU-BEST ควรตรวจดูวันทดสอบในแต่ละรอบอย่ำง
ละเอียด เนื่องจำกบำงรอบมีวันเวลำทดสอบทีต่ รงกันทั้งสองวิชำ อำจทำให้ผู้สมัครต้องเสียสิทธิ์ และเลือก
เข้ำสอบได้เพียงวิชำเดียว
4. ผู้สมัครที่ยังไม่มผี ลสอบ CU-BEST ต้องลงสมัครสอบ CU-BEST ครั้งที่ 3/2561 เท่ำนั้น จึงจะสำมำรถยื่น
คะแนนได้ทัน
อนึ่ง ผลสอบ CU-TEP และ CU-BEST สำมำรถเก็บไว้สมัครสอบคัดเลือกได้
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันรำยงำนผลคะแนนทดสอบถึงวันประกำศผลสอบสัมภำษณ์

หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์สาหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนแล้ว
สำหรับหลักสูตรภำคนอกเวลำรำชกำร ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนแล้วจะต้องยื่นหลักฐำนเพิ่มเติมก่อนวันสอบ
สัมภำษณ์ดังต่อไปนี้
o
o

หนังสือรับรองว่ำมีประสบกำรณ์ทำงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (ออกโดยหน่วยงำน)
หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชำอย่ำงน้อย 1
ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มของหลักสูตร) Download แบบฟอร์มได้หลังประกาศผลสอบข้อเขียน

การสอบคัดเลือก
กำรสอบคัดเลือกประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้ที่สอบผ่ำนข้อเขียนจึงจะมี
สิทธิสอบสัมภำษณ์
วิชำที่สอบในกำรสอบข้อเขียน คือ
1. ภำษำอังกฤษ (CU-TEP) สมัครสอบ online โดยตรงที่ศูนย์ทดสอบ ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
http://www.atc.chula.ac.th
2. ควำมถนัดทำงธุรกิจ (CU-BEST) สมัครสอบ online โดยตรงทีห่ ลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
(MBA) http://www.mbachula.info
3. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดสอบโดยหลักสูตร IT http://it.cbs.chula.ac.th
หลักสูตรที่เปิดรับ
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (ภำคนอกเวลำรำชกำร)
Master of Science in Information Technology in Business
การเรียนการสอน
ควำมเชี่ยวชำญที่มุ่งเน้น

1. ระบบสำรสนเทศทำงกำรจัดกำร (Management Information System)
2. ธุรกิจอัจฉริยะและกำรวิเครำะห์ (Business Intelligence and Analytics)

แผนการศึกษา

แผน ก : วิทยำนิพนธ์

จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
หลักสูตรรับนิสิตประมำณ 50 คน

แผน ข : โครงกำรพิเศษและสอบประมวลควำมรู้

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตร 2 ปี 4 ภำคกำรศึกษำ (ไม่เกิน 8 ภำคกำรศึกษำ) ระบบทวิภำค
วัน/เวลาเรียน (ภาคนอกเวลาราชการ)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 18.00 - 21.00 น. วันเสำร์ เวลำ 09.00 – 12.00 น.
การเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ต้องเรียนวิชำเสริมควำมรู้พื้นฐำน เมื่อสอบผ่ำนวิชำเสริมควำมรู้พื้นฐำนแล้วหลักสูตรจึง
รับเข้ำเป็นนิสิต
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่ำเรียนวิชำเสริมควำมรู้พื้นฐำน ประมำณ 12,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรกำรศึกษำเป็นเวลำ 2 ปี ประมำณ 300,000 บำท ได้แก่
o ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 50,000 บำท (รวมค่ำหนังสือ เอกสำรประกอบกำรเรียน
ค่ำอำหำร ค่ำสัมมนำในและต่ำงประเทศ และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยำลัย)
o ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ 23,000 บำท ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
หมายเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ กรุณำติดตำมตรวจสอบจำกแต่ละเว็บไซต์อย่ำงสม่ำเสมอ

