
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา การบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

สาขาวิชา - แบบ ข   รหัสหลักสูตร 2 9 8 9 (ท าการศึกษาอิสระ) 

หลักสูตร บัญชีมหาบณัฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)       
  รอบท่ี 1  วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

รอบที่ 2  วันท่ี 1 เมษายน 2563 - วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 
รอบท่ี 3  วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 - วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
แบบ  ข 

(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี อันได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การบัญชี (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องน า 
ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย) 

(2) ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น     
ปีการศึกษา 2563) 

(3) ผลคะแนนการทดสอบความถนดัทางธุรกิจแนว GMAT (CU – BEST) ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน ซึ่งเปน็การสอบภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก) 

ในกรณีที่คะแนน CU-BEST ไม่ถึงเกณฑ์ 160 คะแนน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารบัเข้าศึกษาตาม  
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบณัฑติ 

(4) ผลคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป 
ทั้งนี ้ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก) 

ในกรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกลา่ว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเง่ือนไข โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์บณัฑิตวิทยาลัย 

(5) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได ้

การสมัคร 
1) ผู้สนใจต้องลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์บณัฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th  (โดยเลือกเมนูหลัก : การเข้า

ศึกษา เลือกข้อมูลส าหรับผู้เข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร ในระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2563) 
2) ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดการสมัคร หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) และขั้นตอน

การช าระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment ได้ที่ Website: http://account.cbs.chula.ac.th  

ค่าใช้จ่ายการสมัคร 
ให้ผู้สมคัรช าระเงินค่าสมัครจ านวน 1,000 บาท ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045–3–04515-4 

ผ่านระบบ SCB Bill Payment โดยคลิ๊กลิ้งค์ URL ของระบบคือ payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507 เพื่อไปยังระบบ
การช าระเงิน (ดาวน์โหลดขั้นตอนการช าระเงินได้ที่ Website: http://account.cbs.chula.ac.th  หัวข้อ “การรับสมัครเข้าศึกษา
หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563” 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 ใบสมัคร (พิมพ์จากทีผู่้สมคัรกรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑติวิทยาลัย) 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/บตัรข้าราชการ (หน้าและหลัง) 1 ชุด 
 ผลคะแนน CU-BEST และผลคะแนน CU-TEP 
 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้าก Website:  

http://account.cbs.chula.ac.th  และเป็นการรับรอง โดยผู้บังคบับัญชาอย่างน้อย 1 ฉบับ                            
(สามารถยื่นไดจ้นถึงวันสอบสัมภาษณ์) 

 แบบช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

http://www.grad.chula.ac.th/
http://account.cbs.chula.ac.th/
http://www.payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507
http://account.cbs.chula.ac.th/


 

ก ำหนดกำรรับสมคัร  

ก าหนดการ รายละเอียดการสมัคร 
1.  การรับสมัครประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

รอบท่ี 1  วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
รอบท่ี 2  วันท่ี 1 เมษายน 2563 - วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 
รอบท่ี 3  วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 - วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
**(วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย ของการสมัครภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563) ** วันสุดท้ายระบบการสมัครปดิ
เวลา 15.00 น. ** 

ขั้นตอนในการสมัคร 

1. สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต ์www.grad.chula.ac.th  
2. ส่งหลักฐานการสมคัร (ตามที่ระบุในรายละเอียดการรบัสมคัร) 

2.1 ส่งด้วยตนเองที่ห้อง 207 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 
จันทร์ – ศุกร ์ เวลา 8.00 – 20.00 น. 
เสาร ์  เวลา 8.00 – 16.00 น. 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
2.2 ส่งทางไปรษณยี ์

(วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร โดยส่งด้วยตนเองหรือส่ง
ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบยีน  คือ รอบท่ี 1  วันที ่31 มีนาคม 
2563  รอบท่ี 2  วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563  รอบท่ี 3  วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2563) 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 หน้าห้องภาควิชาการบัญชี  
อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 และ  
Website:  http://account.cbs.chula.ac.th   

3. สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 
(ตั้งแต่เวลา 17.30 เป็นต้นไป) 

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์  
ห้อง 215 อาคารไชยยศสมบัติ 2 ช้ัน 2 

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 หน้าห้องภาควิชาการบัญช ี
อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 และ  
Website:  http://account.cbs.chula.ac.th   

5. จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 70  คน 
6. วัน/เวลาเรียน วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

(วันและเวลา อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น) 
7. การทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว  
 GMAT (CU – BEST) 

สมัครสอบโดยตรงท่ี หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ช้ัน 5  โทรศัพท์ 02 218 5717-9 
website:  http://www.mbachula.info 

8. การทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สมัครสอบโดยตรงท่ี  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
website :   http://www.atc.chula.ac.th/index2.html 
อาคารจามจุรี 8 ช้ัน 3 โทรศัพท์: 0-2218-4451-2 

9. การส่งหลักฐานการสมัคร 1)  ส่งด้วยตนเองที่ห้องภาควิชาการบัญช ี อาคารไชยยศสมบัติ 3 ช้ัน 2 
จันทร์ – ศุกร ์ เวลา 8.00 – 20.00 น.  
เสาร ์  เวลา 8.00 – 16.00 น.  

2)  ส่งทางไปรษณีย ์(ตามสถานท่ีที่ระบุไวด้้านล่าง) 
วันสุดท้ายของการรบัเอกสารการสมัคร โดยส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณยี์ต้อง
ประทับตราไปรษณยี ์ภายในวันศกุร์ที ่29 พฤษภาคม 2563  

10. สถานที่ติดต่อ ภาควิชาการบัญช ีหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท ์0 2218 5740-2  Website: http://account.cbs.chula.ac.th     
Email: macc@cbs.chula.ac.th   Facebook :  ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ   

 

(เว้นวันหยุดราชการ) 
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