
คณะวทิยาการจัดการ 
1) หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลกัสูตรภาคสมทบ (เรียนวนัเสาร์-อาทติย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
1. จ านวนนักศึกษาทีรั่บ  30  คน
2. แผนการศึกษาทีเ่ปิดรับ  ระดับปริญญาโท   แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2   แผน ข
3. จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร

หมวดวชิา 
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั - 21 21 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ - - 12 
วทิยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 39 39 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต้องจบบัญชีเท่าน้ัน)

4.1 ประเภททัว่ไป จ านวน 20 คน 
4.1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการบญัชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่

ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
4.1.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการบญัชี หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่า

กวา่ 2.50 และตอ้งมีประสบการณ์ท างานดา้นการบญัชีหรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
4.1.3 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ในการพิจารณาคุณสมบติัเพิ่มเติม 

4.2 ประเภทคุณสมบัติพเิศษ จ านวน 10 คน 
4.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการบญัชี หรือเทียบเท่า และเป็นเจา้หนา้ท่ีในองค์กร

ของรัฐโดยปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
4.2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

5. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวชิา (แนบ file เอกสาร ในขั้นตอนการสมัครสอบ)
5.1 ใบประมวลผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบบั 
5.2 ส าเนาใบปริญญาบตัร จ านวน 1 ฉบบั 
5.3 ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
5.4 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างาน 1 ฉบบั (ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 4.1.1 และ ขอ้ 

4.2.1) 

รอบประจ าปี



6. ก าหนดการสอบ   

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 

สอบสัมภาษณ์ 
-  ประเภทผูส้มคัรทัว่ไป  
-  ประเภทผูส้มคัรคุณสมบติัพิเศษ  

 
วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 
ผา่นระบบออนไลน์ 
(หลกัสูตรจะแจง้รหสัส าหรับ
เขา้ระบบออนไลน์ในประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์) 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  วนัพุธที ่16 มีนาคม 2565 
7. ค าแนะน าหลกัสูตร -  
8. ติดต่อผู้รับผดิชอบหลกัสูตร....  

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ส านกังานบณัฑิตศึกษาวทิยาการจดัการ  
ชั้น 2 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศพัท ์074-287-861 

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 44,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 



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. 

Course Structure A Number of Credits 

Plan A1 Plan A2 Plan B 
Credit - 21 21 
Audit (no more than…..) - - 12 
Thesis 36 18 - 
Minor Thesis - - 6 

Total 36 39 39 
4. Qualifications of applicants (Need to graduated bachelor degree in accounting only)

4.1 General condition (20 students) 
4.1.1 Graduated bachelor degree in accounting or equivalent with GPA over 2.50, or 
4.1.2 Graduated bachelor degree in accounting or equivalent with GPA below 2.50, and had 

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

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

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

5. 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 4.1.1 and 4.2.1) 

6. Test schedule

Subject Date and Time Venue 
Interview 
- Applicant in general condition 
- Applicant in special condition 

Sunday 20th March 2022 
Time 9 AM – 4 PM  

Faculty of Management 
Sciences 

Announcement of interviewed applicants on Wednesday 23th March 2022 



7. Program’s recommendation  -   
8. Contact person 
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  
9. Tuition fee  44,000 Baht/semester  
 


