
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
             หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นานาชาติ) เป็นหลกัสูตรเดียวในภาคใต้ เป็นหลกัสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นผลลพัธ์ มีทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการและบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ในวิชาชีพการจดัการธุรกิจ เพื่อสร้างแรง
บนัดาลใจให้กบัความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของมหาบณัฑิต เพื่อท่ีพวกเขาเหล่านั้น จะสามารถแกปั้ญหาในศตวรรษท่ี 
21 และเพิ่มขีดความสามารถน้ีดว้ยคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กนัไป โดยใชง้านวิจยัและการศึกษา
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยทั้งหมดและน่ีคือมหาบณัฑิตท่ีจะเป็นพลงัในการพฒันา 
ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ ตลอดจนระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ หลักสูตรปกติ  แผน ก แบบ ก1 

หลักสูตรสมทบ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
*ในกรณีท่ีผูส้มคัรแผน ข มีจ านวนไม่ถึง 10 คน หลกัสูตรขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเปล่ียนแผนการเรียนของ
ท่านเป็น แผน ก 1 โดยจะแจง้ผูส้มคัรเพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงแผนก่อนการสัมภาษณ์ 

3.การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรปกติ: จนัทร์ – ศุกร์ 
หลกัสูตรสมทบ: เสาร์ - อาทิตย ์ 

4.รูปแบบการเรียน onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ   

นกัศึกษาไทย 27,000 บาท/ภาคการศึกษา นกัศึกษาต่างชาติ 54,000 บาท/ภาคการศึกษา 
หลักสูตรภาคสมทบ  
นกัศึกษาไทย 60,000 บาท/ภาคการศึกษา นกัศึกษาต่างชาติ 72,000 บาท/ภาคการศึกษา 

6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั - 21 21 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 12 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 39 39 

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 1.  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากต่างประเทศหรือในประเทศซ่ึงเรียนในหลกัสูตรท่ี
ไม่ไดเ้รียนเป็นภาษาองักฤษตอ้งมีผลการสอบทกัษะภาษาองักฤษท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
และสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี  
1) มีผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน  
2) มีผลการสอบ TOEFL (ITP) ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน  
3) มีผลการสอบ TOEFL (Computer Based) ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน  
4) มีผลการสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน  
5) มีผลการสอบ IELTS ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน 
6) สอบผา่นขอ้สอบมาตรฐาน CU – TEP ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน (คะแนนรวม 3 ทกัษะ) 
7) สอบผา่นขอ้สอบมาตรฐาน PSU – TEP ไม่ต ่ากวา่ 60 % ถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะ (ฟัง อ่าน 
เขียน) 



8) กรณีท่ีผูส้มคัรมีผลการสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการพิจารณา
จะขึ้นอยูก่บั ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมสอบสัมภาษณ์ หลงัจากการส่งใบสมคัร โดยทางหลกัสูตรจะติดต่อ
ไปยงัผูส้มคัรและจะนดัวนัเวลาในการสัมภาษณ์ ผา่นทางE-mailหรือเบอร์โทร ท่ีผูส้มคัรให้
ไว ้ ซ่ึงการสอบสัมภาษณ์มี 2 ทาง คือ สัมภาษณ์ท่ีคณะวิทยาการจดัการและสัมภาษณ์ผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1. เรียงความอธิบายประวติัส่วนตวัและเป้าหมายของตวัเอง ประมาณ 500 ค า (เป็น
ภาษาองักฤษ):  
1)  เป้าหมายของคุณคืออะไร 
2)  ท าไมถึงเลือกเรียน IMBA 
2. เอกสารทรานสคริปจากมหาวิทยาลยั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับนกัศึกษาไทย) หรือหนงัสือเดินทาง (passport) 
(ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ)  1 ฉบบั 
4. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
5. จดหมาย recommendation จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยผ์ูส้อนในระดบัมหาวิทยาลยั 
หรือสถานท่ีท างานในอดีตหรือปัจจุบนั 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา /อาจารย์ผู้รับผิดชอบฯ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (นานาชาติ) ส านกังานบณัฑิตศึกษาวิทยาการจดัการ  
ชั้น 2 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90112 โทรศพัท ์074-287-852 
Link เข้าสู่เว็บไซต์  www.imba-fmspsu.com  
Email  imba.fms@psu.ac.th   

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 26 มีนาคม 2566 

09.00 – 12.00 น. 
ห้อง ก215 ชั้น3 คณะวิทยาการ
จดัการ 

รอบตลอดปี  (รับสมัครเฉพาะเทอม1/66) 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 4 มิถุนายน 2566 

09.00 – 12.00 น. 
ห้อง ก215 ชั้น3 คณะวิทยาการ
จดัการ 

 

mailto:imba.fms@psu.ac.th

