
 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเท่ียว 

                       เป็นหลกัสูตรท่ีถูกพฒันาให้สอดคลอ้งกบักรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซ่ึงมุ่งเน้นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยกรอบแนวทางส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หลกัสูตรคือ การสร้างความสามารถและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการในภาคการท่องเท่ียวจากการยกระดบั
ผลิตภาพของหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงการยกระดบัผลิตภาพดงักล่าวนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ และเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเท่ียว 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  30  คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ 3 แผนการศึกษา  ก แบบ ก1  ก แบบ ก2  และแผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์ - อาทิตย ์ 
4.รูปแบบการเรียน Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 64,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

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

รวม 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร     7.1 แผน ก แบบ ก1 

 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์
ดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียว และ/หรือ 
 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
  1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการ
บริการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีคะแนนผลการเรียนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  2) ตอ้งเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรรมการ และไดรั้บความเห็นชอบให้
ศึกษาในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก1 
   3) มีทกัษะภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
    7.2 แผน ก แบบ ก2 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ 
 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
 1) หากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวชิาการจดัการ
การท่องเท่ียวและ การบริการ ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเท่ียวอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2) มีทกัษะภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 



    7.3 แผน ข 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ/หรือ 
 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
 1) หากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวชิาการจดัการ
การท่องเท่ียวและการบริการ ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานในอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเท่ียวอยา่งนอ้ย 1 ปี หรือขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2) มีทกัษะภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563      

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

8.1 ส าเนาใบระเบียนผลการศึกษา 
8.2 ส าเนาใบปริญญาบตัร 
8.3 หนงัสือรับรองจากคณาจารยร์ะดบัมหาวิทยาลยัหรือจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีท างาน 
8.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 
8.5 หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 
8.6 ผลคะแนนการสอบวดัผลความรู้ภาษาองักฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) 
* ยกเวน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีเป็นเจา้ของภาษา หรือผูส้มคัรท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ
ในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่เท่านั้น และไม่สามารถยืน่ผลสอบคะแนน TOEIC ในการ
สมคัรได ้

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

- ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา 
9.1 นางสาวเขมสิตา  ธีระจามร (ประสานงานบณัฑิตศึกษา) 
อีเมล:์  khemsita.t@phuket.psu.ac.th โทรศพัท:์ (+66)-7627-6821 
9.2 นางสาวมาลิออน  มิสเซอเลอร์ (ประสานงานบณัฑิตศึกษา) 
อีเมล:์  marion.m@phuket.psu.ac.th  โทรศพัท:์ (+66)-7627-6036 
-Link เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา/ข้อมูลหลักสูตรเพิม่เติม/facebook 
https://fht.psu.ac.th/mba/ 
https://www.facebook.com/iMBA.PSU.Phuket 
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ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี   
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

รายละเอียด วันและเวลา สถานที ่
รับสมคัร ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2566 ผา่นออนไลน์ 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ 

ช าระค่าสมคัร ถึงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2566 ผา่นธนาคาร 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2566 ผา่นออนไลน ์

สอบขอ้เขียน 
 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ออนไลน์ หรือ ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

สอบสัมภาษณ์ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ออนไลน์ หรือ ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

ประกาศผลการสอบ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2566 ผา่นออนไลน ์

- ภาคการศึกษาท่ี 2/2566 

รายละเอียด วันและเวลา สถานที ่
รับสมคัร ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 ผา่นออนไลน์ 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ 

ช าระค่าสมคัร ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2566 ผา่นธนาคาร 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2566 ผา่นออนไลน ์
สอบขอ้เขียน 

 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ออนไลน์ หรือ ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

สอบสัมภาษณ์ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ออนไลน์ หรือ ห้อง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

ประกาศผลการสอบ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 ผา่นออนไลน ์

 
รอบตลอดปี  
          เช่นเดียวกับรอบประจ าปี   

 
 
 
 
 
 


