
คณะวิทยาการจัดการ 
หลกัสตูรบญัชมีหาบณัฑติ 

หลกัสตูรภาคสมทบ (เรยีนวนัเสาร-์อาทติย ์เวลา 09.00 – 16.00 น.)  เปดิสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
1. จ านวนนกัศึกษาทีจ่ะรบั 30 คน  

 
2. แผนการศกึษาทีเ่ปดิรบั ระดบัปรญิญาโท   แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2   แผน ข 

 
3. คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  (ตอ้งจบบญัชเีทา่นัน้) 

3.1 ประเภททัว่ไป จ านวน 20 คน 
3.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 

หรือ  
3.1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.50 

และต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการบัญชีหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
3.1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม 

3.2 ประเภทคณุสมบตัพิเิศษ จ านวน 10 คน 
3.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่า และเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐโดย

ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
3.2.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

 
4. หลกัฐานประกอบการรบัสมคัรเฉพาะสาขาวชิา (แนบ file เอกสาร ในขัน้ตอนการสมคัรสอบ) 

4.1 ใบประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 ส าเนาใบปริญญาบตัร จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 1 ฉบับ (ส าหรบัผู้สมคัรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.2 และ ข้อ 3.2.1) 

5. ก าหนดการสอบ 

 
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ วนัพธุที ่21 เมษายน 2564 ทาง FB: GRAD FMS  
 

6. ตดิตอ่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ส านกังานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ  
ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-287-861 
  

7. คา่ธรรมเนยีมการศกึษา จ านวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา  

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
สอบสมัภาษณ ์
-  ประเภทผู้สมคัรทั่วไป และ 
-  ประเภทผู้สมคัรคณุสมบตัิพิเศษ  

 
วันอาทิตยท์ี่ 25 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 
ห้อง ก 208 
คณะวิทยาการจัดการ 



Faculty of Management Sciences 
 

Master of Accounting Program (M.Acc.) 

 Study on Saturday-Sunday during 09.00-16.00 in PSU (HatYai Campus) 

1. Number of students limited to study as 30 students 

2. Plan of study    Plan A Type A1      Plan A Type A2      Plan B  
3. Qualifications of applicants (Need to graduated bachelor degree in accounting only) 

3.1 General condition (20 students) 
3.1.1 Graduated bachelor degree in accounting or equivalent with GPA over 2.50, or 
3.1.2 Graduated bachelor degree in accounting or equivalent with GPA below 2.50, and had 

experience on accounting work or equivalent over 2 years, or 
3.1.3 Be considered by M.Acc. committees’ discretion on additional qualification 

3.2 Special condition (10 students) 
3.2.1 Graduated bachelor degree in accounting or equivalent with GPA below 2.50, and has worked 

as government officer over a year, or 
3.2.2 Be considered by M.Acc. committees’ discretion on additional qualification 

4. Required application documents 
 4.1 Transcript of bachelor degree 1 copy 
 4.2 Copy of graduation certificate 1 copy 
 4.3 Copy of ID card 1 copy 
 4.4 Working certificate from workplace 1 copy (In case of 3.2.1 and 3.2.2) 

5. Test schedule 
Subject Date and Time Venue 

Interview 
- Applicant in general condition 
- Applicant in special condition 

 
Sunday 25th April 2021 
Time 09.00-16.00  

 
Faculty of Management 
Sciences 

Announcement of interviewed applicants on Wednesday 21th April 2021 

6. Contact Master of Accounting Program, Graduation School Office of Management Sciences, 2nd Floor, 
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University (PSU), HatYai, Songkhla, 90110, 
Tel: 074-287861 

7. Tuition fee 44,000 Baht/semester 

 


