
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
 

ภาควิชา การบัญชี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
สาขาวิชา - แบบ ข   รหัสหลักสูตร 2 9 8 9 (ท าการศึกษาอิสระ) 
หลักสูตร บัญชีมหาบณัฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)       
  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
แบบ  ข 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิตหรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี      

(ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องน าใบคะแนน
รายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย) 

2. ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา 2564) 

3. ผลคะแนน CU-BEST (การทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT) ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก) หรือผลคะแนน GMAT ตั้งแต ่450 คะแนนขึ้น
ไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผลคะแนนท่ียังไม่หมดอายุ (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลการสอบคัดเลือก) 
ในกรณีที่คะแนน CU-BEST หรือคะแนน GMAT ไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต อาจพิจารณา
รับเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 
4.0 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผล
การสอบคัดเลือก) ในกรณีที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษา
อย่างมีเง่ือนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

5. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 

การสมัคร 
1. ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th (หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชี

มหาบัณฑิต > การรับสมัคร) 
2. ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) และขั้นตอนการ

ช าระเงิน ได้ทางเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th (หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร) 

ค่าใช้จ่ายการสมัคร 

ให้ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครจ านวน 1,000 บาท ผ่านระบบ SCB Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 
045–3–04515-4 โดยคลิ๊กที่เว็บไซต์ payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507 เพื่อไปยังระบบการช าระเงิน ผู้สมัครสามารถ
ดาวน์โหลดขั้นตอนการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th (หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การ
รับสมัคร) 

เอกสารประกอบการสมัคร 
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด 
- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/บตัรข้าราชการ 1 ชุด 
- ผลคะแนน CU-BEST หรือ GMAT 
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS)  
- หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
- หนังสือรับรองการท างานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานและเชื่อถือได้  (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต > การรับสมัคร 
(สามารถยื่นไดจ้นถึงวันสอบสัมภาษณ์) 

- แบบช าระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
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ก าหนดการรับสมัคร   
ก าหนดการ รายละเอียดการสมัคร 
1. การรับสมัคร ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 
วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
 

ขั้นตอนในการสมัคร 
1. สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th   

(หัวข้อ: หลักสูตร > หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑติ > การรับสมัคร) โดย scan และ 
upload เอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดการรับสมัครในรูปแบบ .pdf  
ยกเว้นหนังสือรับรองการท างาน ให้ปิดผนึกซองและส่งเอกสารตัวจรงิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

2. ส่งหลักฐานการสมคัรตัวจริงทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ 
      ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0 2218 5740-2 
เขียนมุมซองซ้ายตรงผูส้่ง “สมัคร MAcc รุ่นที่ 29” 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

หน้าห้องภาควิชาการบัญชี  
อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 และ  
เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th   

3. สอบสัมภาษณ์ วันพุธท่ี 2 มิถุนายน 2564   รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. 
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 หน้าห้องภาควิชาการบัญช ี

อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 และ  
เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th 

5. จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 50 คน 
6. วัน/เวลาเรียน วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. 

(วันและเวลา อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น) 
7. การทดสอบ CU-BEST (การทดสอบ

ความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT) 
สมัครสอบโดยตรงท่ี หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ช้ัน 5 โทรศัพท์ 02 218 5717-9 
เว็บไซต ์https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best/ 

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

9. การส่งหลักฐานการสมัครตัวจริง ส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตามสถานท่ีที่ระบุไว้ด้านล่าง 
วันสุดท้ายของการรบัเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ต้องประทับตราไปรษณีย์              
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

10. สถานที่ติดต่อ ภาควิชาการบัญชี หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบตัิ 3 ช้ัน 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์0 2218 5740-2  เว็บไซต์ https://account.cbs.chula.ac.th     

Email: macc@cbs.chula.ac.th  Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ   
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