หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต( M.B.A. )
สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ภาคสมทบ เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่

1. จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับ
- ภาคสมทบ

50

50 คน
คน

(เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

2. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร

ภาคสมทบ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี/เทียบเท่า ทุกสาขาวิชาโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.5
2. กรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.5 จะต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี และ
มีใบรับรองการทางานจากหน่วยงาน
3. กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 หลักฐานทีต่ อ้ งยื่นสมัคร

1. สาเนา Transcript ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 1 ชุด
2. หนังสือรับรองการทางาน จานวน 1 ชุด (กรณีที่ต้องการ)

3.2 หลักฐานทีต่ อ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์

1. เรียงความแสดงวัตถุประสงค์ในการเรียน ไม่เกิน 500 คา ซึ่งประกอบด้วย
- เป้าหมายในการเรียน
- เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรนี้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
3. ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจาตัวสอบ
4. กาหนดการสอบ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://grad.psu.ac.th/th/ และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ https://www.fms.psu.ac.th/
วิชาทีส่ อบ
วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
สถานที่
1. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ อาคารเรียน
2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
https://www.fms.psu.ac.th/

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://grad.psu.ac.th/th/ และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ https://www.fms.psu.ac.th/

5. ติดต่อผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-7858
https://www.fms.psu.ac.th/
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
35,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

Master of Business Administration program
Enrollment Year 2021
Master of Business Administration program
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai campus
1. Number of students
- 50 students (study on Saturday and Sunday 9.00 AM. – 4.00 PM.)
2. Qualification
1. All applicants whose GPA are not less than 2.5 from all areas are required to apply.
2. All applicants whose GPA are less than 2.5 are required to have work experience at least
1 year and should submit with work recommendation letter.
3. For applicants who under special condition will be considered by the program committees
3. Required to submit following documents:

3.1 documents for applying

1. Official transcripts (Bachelor’s degree)
2. One of work recommendation letter

3.2 documents for interview

1. Statement of purpose of approximate 500 words to describe:
- Your professional goals
- Why you are applying to the MBA program
2. One copy of an identity card
3. receipt
4. Exam schedule
- The interviewed applicants will announce on Thursday 24th December 2021 via University
website https://grad.psu.ac.th/th/ and Faculty website https://www.fms.psu.ac.th/
Subject
Date
Place
th
1. Interview
Sunday 21 February 2021
Meeting Room at
8.30 a.m. – 05.00 p.m. (Local Time)
Faculty of Management
*Remark: This is a tentative Schedule. The Sciences
MBA program will contact each applicant *Remark : We will announce
to confirm the schedule via e-mail.
room number later.

- The passed applicants will announce on Friday 19th March 2021 via University website
https://grad.psu.ac.th/th/ and Faculty website https://www.fms.psu.ac.th/
5. Please feel free to contact Business Administration program at Management Sciences Graduate
Study office, 2nd floor administration building, Faculty of Management Sciences, Prince of
Songkla University, Hatyai, Songkhla 90110. Tel. 0-7428-7858 and Website:
https://www.fms.psu.ac.th/
6. Tuition fee 35,500 Baht/semester

