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วิทยาเขตกาญจนบุรี  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 

1. จํานวนที่รับเขาศึกษา 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 

 20 (จะเปดรับเพ่ิมเติม กรณรีับรอบ 1/1 ไดไมครบ) 

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผูสมัครตองมีคณุสมบัติครบถวน ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2)” 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ดานการศึกษา 

  (1) วุฒกิารศึกษา 

 สําเร็จการศกึษา ชั้นม.6  กําลังศึกษา ชั้นม.6 

 Grade 12  Year 13 

 ปวช.  ปวส. 

 กศน.  GED 

 ปริญญาตร ี  เปรียญธรรม 5 ประโยค 

(2) แผนการศึกษา วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ 

(3) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตร (GPAX) 

1) กรณีเปนผูสําเร็จการศกึษา ตองมี GPAX 6 ภาคการศกึษา  3.50 

2) กรณีเปนผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ตองม ีGPAX 4 ภาคการศกึษา  3.50 

(4) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 

ตองมีคะแนนทุกกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดผานเกณฑข้ันตํ่า ดังนี้ 

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

 3.25  3.25 
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2.2.2 ดานคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ 

(1) มีทัศนคตทิี่ดีตอวิชาชีพดานบัญชี 

(2) ตองมีคณุสมบัติขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้  

- มีจิตสาธารณะและมีภาวะความเปนผูนํา หรือ 

- มีความสามารถพิเศษดานธุรกิจ (เชน เปนผูนําทีมในการแขงขันในเวลาระดับชาติ หรือ นานาชาติ) หรือ 

- ชนะการแขงขันทางดานธุรกิจในเวทีระดับชาติ หรือ นานาชาติ หรือ 

- ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือ 

3. รายการเอกสารที่ตองอัปโหลดในระบบ MU-TCAS  

(1) รูปถายดิจิทัลของผูสมัคร เปนรูปเดี่ยว ขนาด 1.5x2 นิ้ว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน มีขนาดของ

ใบหนาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตา พื้นหลัง

สีขาวหรือสีฟาหรือสีนํ้าเงิน เปนรูปที่ไมถูกปรับแตงทางดิจิทัล และถายไวไมเกิน 6 เดือน จัดทําเปนไฟลรูป 

นามสกุล .jpg ขนาดความกวาง ระหวาง 180-500 พิกเซล และสูงระหวาง 200-600 พิกเซล ขนาดไฟลไม

เกิน 240 KB 

(2) บัตรประจําตัวประชาชน เฉพาะดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4  

เขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัล

ไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

อนึ่ง ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผูสมัคร ตามบัตรประชาชนไมตรงกับสําเนาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) ใหถายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลลงบนกระดาษ A4 สแกนเปนไฟล

นามสกุล .pdf แลวแนบรวมมาในไฟลเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร เฉพาะหนาแรกและหนาที่มีชื ่อของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบน

กระดาษขนาด A4 หนาเดียวกัน ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อ

สกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB 

(4) เอกสารคณุวุฒิการศึกษา 

ก. ผูสําเร็จการศึกษา ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (6 ภาคการศึกษา)  

ที่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 

ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผู สมัคร ลงใน

กระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB (กรณีมี 
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2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตองทั้งสองหนา) 

ข. ผูกําลังศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 (4 

ภาคการศึกษา) ที ่โรงเรียนออกใหโดยตองมีตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกน 

บนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุล

ของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB (กรณีมี 2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา)  

หมายเหตุ - กรณี ปพ.1 แสดงจํานวนภาคการศึกษาไมตรงตามที่เกณฑกําหนด ใหโรงเรียนรับรอง

เกรดเฉลี ่ยสะสม  โดยใชแบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนฯ ของมหาวิทยาลัย  

(ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf แลว

อัปโหลดเพ่ิมเติมมาในรายการที่ (5) 

ค. ผูสมัครที่ไดประกาศนียบัตรเทียบเทาตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จะตองมีหลักฐาน

แสดงผลการศึกษา ตามขอ 2.2.1 

(5) แบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 6 ภาคการศึกษา 

สําหรับผู สําเร็จการศึกษา หรือ 4 ภาคการศึกษา สําหรับผู กําลังศึกษา ตามเกณฑขอ 2.2.1(4)   

(ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) 

(6) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมจําเปนตองมีปก คํานํา สารบัญ) 

เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อัปโหลดเปนไฟล .pdf เนื้อหาประกอบดวย 

- แนะนําตัวเอง และทัศนคติที ่ด ีตอว ิชาชีพ โดยเขียน เรียงความ เกี ่ยวกับทัศนคติตอวิชาชีพบัญชี  

(เขียนดวยลายมือ)  ความยาว 1 หนากระดาษ A4 และขอใหแนบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการบัญชีหรือการ

บริหารที่เคยไดรับมาดวย (ถามี) 

- Recommendation Letter ที่มีบุคคลที่นาเชื่อถือรับรองอยางนอย 3 ฉบับ เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ แตละฉบับมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4    

4. การสอบสัมภาษณ 

(1) สอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความสามารถดานการสื่อสารและทัศนคติโดยรวม 

(2) มีคาสอบสัมภาษณ 200 บาท  
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 034-585058 ตอ 2102  

เว็บไซต https://ka.mahidol.ac.th   

Facebook งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี 

https://www.facebook.com/mukaeducation  

 

 

 


