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1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

บัญชีมหาบัณฑิต
บช.ม
Master of Accountancy Program
M.Acc.

2.จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.โครงสร้างหลักสูตร
ที่

รายการ

1.

2.
3.

ศึกษารายวิชา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

4.คณาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์
2.
3.
4.
5.

ดร.ปติ พุทธวิบูลย์
ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์
ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ
ผศ.ดร.จินตนา อาจหาญ

6. ผศ.ดร.มาลี จตุรัส
7. อาจารย์จักรพันธ์ พงษ์เภตรา

แผน ข
33
24
9
6
39

ผู้อานวยการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน

5.แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
(ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่2
ACC501 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ACC502 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงินเพือ่ การจัดการ
ACC504 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่2
ACC503 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC527 การจัดการสานักงานบัญชีเชิงกลยุทธ์
ACC506 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
รวม
ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
ACC522 หัวข้อพิเศษทางการบัญชีบริหาร
ACC508 การวางแผนและการจัดการภาษีอากร
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ENG 501 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ACC505 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบัญชี
ACC523 การจัดการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ACC507 สัมมนาบัญชีบริหาร
สอบสารนิพนธ์ (ตามวันที่กาหนดให้เท่านั้น)
สอบประมวลความรู้
รวม
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ กำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

หน่วยกิต
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
6

S/U
3
3
6
3
6
S/U
9
39

6.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาที่ได้รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
มีประสบการณ์ในการทางาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
หากไม่มีประสบการณ์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
ในกรณีไม่ต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษา

7.การรับสมัครเข้าศึกษา
1. มากรอกใบสมั ค ร ณ มหาวิ ท ยาลั ยกรุ งเทพสุ วรรณภู มิ เลขที่ 489 ซอยวั ดพลมานีย์ ถนนประชาพัฒ นา
แขวงทับ ยาว เขตลาดกระบั ง กรุ งเทพมหาคร รหัส ไปรษณี ย์ 10520 เปิ ด ทาการทุ ก วัน จัน ทร์ -อาทิ ต ย์
8.30 - 17.00 น. หรื อ สมัค รเรี ยนออนไลน์ เว็ บ ไซต์ www.bsu.ac.th หรื อ โทรศั พ ท์ 02 172 9888
หรือ ID Line : Koonwi มือถือ 093 596 4699

2. หลักฐานการประกอบการสมัคร
1. สาเนาวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2. สาเนาใบปริญญาบัตร
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว
6. อื่นๆ(ถ้ามี)
8.ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

3 ใบ
3 ใบ
3 ใบ
3 ใบ
3 รูป

1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
153,600 บาท
2. ทุนการศึกษา ลดทันที
30,000 บาท
3. จ่ายเพียง
123,600 บาท
ค่าเล่าเรียนนี้รวม :
1. จานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร
2. ค่าบริการห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เอกสารประกอบการเรียน
3. ค่ากิจกรรมนักศึกษา
4. เครื่องดื่ม
4. ค่าธรรมเนียมอื่น(ถ้ามี)
1. จัดสัมมนาในสถานที่หรือนอกสถานที่
2. ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ
3. ค่าธรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ใบรับรอง
9.การชาระเงิน
ครั้งที่ 1 ในการสมัครเรียนและมอบตัว 5,000บาท - 10,000 บาท ที่เหลือสามารถแบ่งชาระได้

