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รายละเอียดหลักสูตร 

บัญชีมหาบัณฑิต 

 

ชื่อปริญญา 

 บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

 Master of Accountancy (M.Acc.) 

 

จุดเดน 

 1. เปนหลักสูตรฯ ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีกําลังอยูในภาวะ

ขยายตัวและฟนตัวจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

2. เนนการพัฒนามหาบัณฑิตใหมีความรูดานการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการภาษีอากร 

สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม ควบคูกับการสรางมหาบัณฑิตใหมีคุณธรรมและ

จริยธรรมทางวิชาชีพ 

3. สอนโดยคณาจารยระดับปริญญาเอกท่ีทรงคุณวุฒิ และวิทยากรท่ีมีประสบการณจริงจากหลาย

หนวยงาน ไมวาจะเปน Big 4, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.), 

กระทรวงการคลัง และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เปนตน 

4. ผูสนใจสามารถสมัครเรียนได แมไมไดจบปริญญาตรีบัญชีมา 

5. หลักสูตรฯ ผานการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถสมัครเปน

สมาชิกเพื่อเขาสอบเปน CPA ได 

 

ระยะเวลาที่เรียน 

 หลักสูตร 2 ป 

 

วันเวลาเรียน 

 เสาร-อาทิตย 

 กลุมผูจบปริญญาตรีสาขาอื่น: เร่ิมเรียนปลายเดือนพฤษภาคม ของทุกป 

 กลุมผูจบปริญญาตรีบัญชี: เร่ิมเรียนกลางเดือนสิงหาคม ของทุกป 
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รายวิชาที่เปดสอน/แผนการเรียน 

 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ) 

ชั้นป ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 

1 ภาคตน GA 501 การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 

GA 505 การวิเคราะหรายงานทางการเงินข้ันสูง 

GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคปลาย GA 503 กลยุทธภาษีอากรสําหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิชาชีพบัญชี 

GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดูรอน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยดานการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคตน GA 600 วิทยานิพนธ  6(0-0-18) 

  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 600 วิทยานิพนธ  6(0-0-18) 

  รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 36 
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กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หนวยกิต 

แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ) 

ชั้นป ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 

1 ภาคตน GA 501 การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 

GA 505 การวิเคราะหรายงานทางการเงินข้ันสูง 

GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคปลาย GA 503 กลยุทธภาษีอากรสําหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิชาชีพบัญชี 

GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดูรอน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยดานการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคตน วิชาเลือก 1 วิชา 

วิชาเลือก 1 วิชา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 601 การศึกษาคนควาอิสระ 6(0-0-18) 

  รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ) 

ชั้นป ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 

0 ภาคฤดูรอน GA 509 บัญชีการเงิน  

GA 510 บัญชีบริหาร 

GA 511 การสอบบัญชีและการใหความเช่ือม่ัน  

GA 512 การภาษีอากร 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

รวม 6 

1 ภาคตน GA 501 การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 

GA 505 การวิเคราะหรายงานทางการเงินข้ันสูง 

GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

GA 513 การเงินธุรกิจพื้นฐาน  

GA 514 เศรษฐศาสตร 

GA 515 กฏหมายธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

 รวม 12 

ภาคปลาย GA 503 กลยุทธภาษีอากรสําหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิชาชีพบัญชี 

GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดูรอน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยดานการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคตน GA 600 วิทยานิพนธ  6(0-0-18) 

  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 600 วิทยานิพนธ  6(0-0-18) 

  รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 45 
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กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หนวยกิต 

แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ) 

ชั้นป ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 

0 ภาคฤดูรอน GA 509 บัญชีการเงิน  

GA 510 บัญชีบริหาร 

GA 511 การสอบบัญชีและการใหความเช่ือม่ัน  

GA 512 การภาษีอากร 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

1.5(1.5-0-3) 

รวม 6 

1 ภาคตน GA 501 การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 

GA 505 การวิเคราะหรายงานทางการเงินข้ันสูง 

GA 506 สัมมนาการรายงานทางการเงิน  

GA 513 การเงินธุรกิจพื้นฐาน  

GA 514 เศรษฐศาสตร 

GA 515 กฏหมายธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

 รวม 12 

ภาคปลาย GA 503 กลยุทธภาษีอากรสําหรับธุรกิจ 

GA 504 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิชาชีพบัญชี 

GA 507 สัมมนาการบัญชีบริหาร  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ภาคฤดูรอน GA 502 ระเบียบวิธีวิจัยดานการบัญชี 

GA 508 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  รวม 6 

2 ภาคตน วิชาเลือก 1 วิชา 

วิชาเลือก 1 วิชา   

3(3-0-6) 

3(3-0-6)  

  รวม 6 

 ภาคปลาย GA 601 การศึกษาคนควาอิสระ  6(0-0-18) 

  รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 45 
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อาจารยผูสอน/อาจารยพิเศษ 

 

อาจารยประจําผูสอนในหลักสูตร  

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด/ประเทศ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษิรินุช   น่ิมตระกูล Ph.D. (Accounting) University of Hull, UK  

2. รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา   อัครนุพงศ บช.ด. (การบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย ดร.จิรารัช พิพัฒนนราพงศ Ph.D. (Accounting and Finance) Bangor 

University, UK 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันนุดี   เสลารัตน Ph.D. (Accounting) University of Glasgow, UK  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศินี   ธรรมศิริ Ph.D. (Management (Accounting)) Boston 

University, USA 

6. อาจารย ดร.ปยรัตน   ดอกกุหลาบ Ph.D. (Accounting and Information Systems) 

University of Canterbury, New Zealand 

7. อาจารย ดร.จตุรวิทย  เขียวชะอุม บช.ด. (การบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  รักพานิชมณี Ph.D. (Accounting) University of Texas at 

Dallas, USA  

9. อาจารย ดร.จิตรัตน   ชางหลอ Ph.D. (Accounting and Finance) King’s College 

London, UK  

10. อาจารย ดร.สุตาภัทร  ทิพยรังศรี Ph.D. (Management (Accounting Information 

Systems)) Rutgers, The State University of 

New Jersey, USA 

11. อาจารย ดร.ศิริพรรณ  เข่ือนขายแกว Ph.D. (Management (Accounting Information 

Systems)) Rutgers, The State University of 

New Jersey, USA 

 

อาจารยพิเศษและวิทยากรภายนอก 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/องคกร 

1. รองศาสตราจารย ดร.ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประธาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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2. รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน 

  

อาจารยประจํา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย ดร.ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท อาจารยประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. อาจารยไพบูลย ฉายรักษา ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญทางดานภาษีอากร 

5. ดร.สุมาพร มานะสันต 

 

นิติกรชํานาญการ สวนกฎหมายการเงิน สํานักงาน

กฎหมาย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

6. อาจารยธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผูชวยเลขาธิการสายงานกํากับบัญชี สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

7. ดร.อนุชา บุญเกษม นักบัญชีชํานาญการ กองบัญชีภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

8. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ประธานกรรมการบริหาร PwC Thailand 

9. ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล Technical Director, Deloitte Thailand 

10. คุณปยรัตน วัจกรณ หุนสวน สวนงานใหคําปรึกษาดานบัญชีการเงิน 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

11. คุณพิณผกา อัครนุพงศ  หุนสวนฝายตรวจสอบ บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด  

12. ดร.ธนาดล รักษาพล  หุนสวนสายงานสอบบัญชี บริษัท สํานักงานสามสิบ

สี่ ออดิต จํากัด และ นักวิชาการประจํา

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

13. คุณศักรินทร รวมรังษี  รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย สายงานดานกฏหมาย 

14. คุณธนกฤต ลิขิตวงษ Head of Internal Audit (Director), Greenspot 

Co. Ltd. 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ตามเอกสารไฟลกิจกรรม 
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คาใชจาย (ตลอดหลักสูตร/แตละเทอม) 

คาใชจายตลอดหลักสูตร (สูงสุด): 245,850 บาท  

คาใชจายแตละเทอม 

ตารางคาใชจายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หนวยกิต 

แผน ก (วทิยานิพนธ) 

 

ปที่ ภาคการศึกษา รายการ จํานวนเงิน 

 

 

 

 

กอนเขาหลักสูตร คาสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

คาประกันของเสียหาย 

คาบํารุงการศึกษา 

คาวิชาปรับพื้นฐาน 

รวม * 

รวม ** 

 

* เปนคาใชจายที่รวมคาวิชาปรับพื้นฐาน 

**เปนคาใชจายที่ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน  

 

  900   บาท 

1,000  บาท 

1,200  บาท 

6,000  บาท 

3,500 บาท 

12,600 บาท* 

9,100 บาท** 

 

 

 

 

 

 

ป1 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาบัตรนักศึกษา 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม                                                        

รวม                                                                                                 

    27,000  บาท 

    11,000  บาท 

350 บาท 

200 บาท 

    38,550  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    27,000  บาท 

    17,000  บาท 

    44,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต      18,000  บาท 



9 
 

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 1  

รวมคาใชจายป 1 (ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน) 

 

 

 

    15,000  บาท 

    33,000  บาท 

128,150 บาท* 

124,650 บาท** 

 

 

 

ป2 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

                                                       รวม                                                                                                 

    18,000  บาท 

    14,000  บาท 

200 บาท 

    32,200  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    18,000  บาท 

    11,000  บาท 

    29,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน สอบประมวลความรูปากเปลา 

รวม 

 

รวมคาใชจายปที่2 

       5,000  บาท 

5,000 บาท 

 

66,200 บาท 

 

 

 รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (36หนวยกิต) 

รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (ไมรวมคาวิชา

ปรับพื้นฐาน) 

 

194,350 บาท* 

190,850 บาท** 
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ตารางคาใชจายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี: 36 หนวยกิต 

แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ) 

 

ปที่ ภาคการศึกษา รายการ จํานวนเงิน 

 

 

 

 

 

กอนเขาหลักสูตร 

คาสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

คาประกันของเสียหาย 

คาบํารุงการศึกษา 

คาวิชาปรับพื้นฐาน 

รวม * 

รวม ** 

 

* เปนคาใชจายที่รวมคาวิชาปรับพื้นฐาน 

**เปนคาใชจายที่ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน  

  900   บาท 

1,000  บาท 

1,200  บาท 

6,000  บาท 

3,500 บาท 

12,600 บาท* 

9,100 บาท** 

 

 

 

 

 

 

ป1 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาบัตรนักศึกษา 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม                             

                            

รวม                                                                                                 

    27,000  บาท 

    11,000  บาท 

350 บาท 

200 บาท 

 

    38,550  บาท 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    27,000  บาท 

    17,000  บาท 

    44,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 1  

รวมคาใชจายป 1 (ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน) 

      18,000  บาท 

    15,000  บาท 

    33,000  บาท 

128,150 บาท* 

124,650 บาท** 
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ป 2 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

                                                       รวม                                                                                                 

    18,000  บาท 

    15,000  บาท 

200 บาท 

    33,200  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    24,000  บาท 

    14,000  บาท 

    38,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน สอบประมวลความรูปากเปลา 

รวม 

 

รวมคาใชจายปที่2 

       5,000  บาท 

5,000 บาท 

 

76,200 บาท* 

 

 

 รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (36หนวยกิต) 

รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (ไมรวมคาวิชา

ปรับพื้นฐาน) 

 

204,350 บาท* 

200,850 บาท** 

                          

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ตารางคาใชจายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หนวยกิต 

แผน ก (วิทยานิพนธ) 

 

ปที่ ภาคการศึกษา รายการ จํานวนเงิน 

 

 

 

 

 

กอนเขาหลักสูตร 

คาสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

คาประกันของเสียหาย 

คาบํารุงการศึกษา 

คาวิชาปรับพื้นฐาน 

รวม * 

รวม ** 

* เปนคาใชจายที่รวมคาวิชาปรับพื้นฐาน 

**เปนคาใชจายที่ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน  

  900   บาท 

1,000  บาท 

1,200  บาท 

6,000  บาท 

3,500 บาท 

12,600 บาท* 

9,100 บาท** 

 

 

ป 0 ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 0  

รวมคาใชจายป 0 (ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน) 

    18,000  บาท 

      9,000  บาท 

    27,000  บาท 

39,600 บาท* 

    36,100 บาท** 

 

 

 

 

ป1 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 12 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาบัตรนักศึกษา 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม                                                       

รวม                                                                                                 

    36,000  บาท 

    20,000  บาท 

350 บาท 

200 บาท 

    56,550  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    27,000  บาท 

    17,000  บาท 

    44,000  บาท 
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ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 1  

    18,000  บาท 

    15,000  บาท 

    33,000  บาท 

133,550 บาท* 

 

 

 

 

ป2 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

                                                       รวม                                                                                                 

    18,000  บาท 

    14,000  บาท 

200 บาท 

    32,200  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    18,000  บาท 

    11,000  บาท 

    29,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน สอบประมวลความรูปากเปลา 

รวม 

 

รวมคาใชจายปที่2 

       5,000  บาท 

5,000 บาท 

 

66,200 บาท* 

 

 

 รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (45หนวยกิต) 

รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (ไมรวมคาวิชา

ปรับพื้นฐาน) 

 

239,350 บาท* 

235,850 บาท** 
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ตารางคาใชจายตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุมผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น: 45 หนวยกิต  

แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ) 

 

ปที่ ภาคการศึกษา รายการ จํานวนเงิน 

 

 

 

 

 

กอนเขาหลักสูตร 

คาสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

คาประกันของเสียหาย 

คาบํารุงการศึกษา 

คาวิชาปรับพื้นฐาน 

รวม * 

รวม ** 

* เปนคาใชจายที่รวมคาวิชาปรับพื้นฐาน 

**เปนคาใชจายที่ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน  

 

  900   บาท 

1,000  บาท 

1,200  บาท 

6,000  บาท 

3,500 บาท 

12,600 บาท* 

9,100 บาท** 

 

ป 0 ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 0  

รวมคาใชจายป 0 (ไมรวมคาวิชาปรับพื้นฐาน) 

    18,000  บาท 

      9,000  บาท 

    27,000  บาท 

39,600 บาท* 

    36,100 บาท** 

 

 

 

 

ป1 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 12 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาบัตรนักศึกษา 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม                                                       

รวม                                                                                                 

    36,000  บาท 

    20,000  บาท 

350 บาท 

200 บาท 

    56,550  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 9 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    27,000  บาท 

    17,000  บาท 

    44,000  บาท 
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ภาคฤดูรอน - คาหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

รวมคาใชจายป 1  

    18,000  บาท 

    15,000  บาท 

    33,000  บาท 

133,550 บาท* 

 

 

 

ป 2 

ภาคตน -  คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

-  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

- คาประกันอุบัติเหตุกลุม 

                                                       รวม                                                                                                 

    18,000  บาท 

    15,000  บาท 

200 บาท 

    33,200  บาท 

 

ภาคปลาย - คาหนวยกิต จํานวน 6 หนวยกิต  

- คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

รวม 

    24,000  บาท 

    14,000  บาท 

    38,000  บาท 

 

ภาคฤดูรอน สอบประมวลความรูปากเปลา 

รวม 

 

รวมคาใชจายปที่2 

       5,000  บาท 

5,000 บาท 

 

76,200 บาท* 

 

 

 รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (45หนวยกิต) 

รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร (ไมรวมคาวิชา

ปรับพื้นฐาน) 

 

249,350 บาท* 

245,850 บาท** 

 

 

 

 

 

 


