คณะวิทยาการจัดการ
1) หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
1. หลักสู ตร (ปกติ)
จานวนนักศึกษาทีร่ ับ
แผนการศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
2. หลักสู ตร (สมทบ)
จานวนนักศึกษาทีร่ ับ
แผนการศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
3. จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชา

(เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ )
10 คน
แผน ก1
(เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
10 คน
แผน ก1, แผน ก2, แผน ข
36/39 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
21
21
12
36
18
6
36
39
39

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากต่างประเทศหรื อในประเทศซึ่ งเรี ยนในหลักสู ตรที่ไม่ได้เรี ยน
เป็ นภาษาอังกฤษต้องมีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยกาหนด และสอบมาแล้วไม่เกิ น 2 ปี
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) มีผลการสอบ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
2) มีผลการสอบ TOEFL (ITP) ไม่ต่ากว่า 520 คะแนน
3) มีผลการสอบ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน
4) มีผลการสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน
5) มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
6) สอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน CU – TEP ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน (คะแนนรวม 3 ทักษะ)
7) สอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน PSU – TEP ไม่ต่ากว่า 60 % ถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน)
8) กรณี ที่ผสู ้ มัครมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยูก่ บั
ดุลพินิจของกรรมการบริ หารหลักสู ตร

4.2 ผูส้ มัครจะต้องเตรี ย มสอบสัม ภาษณ์ หลังจากการส่ งใบสมัค ร โดยทางหลักสู ตรจะติ ดต่อ ไปยัง
ผูส้ มัครและจะนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ ผ่านทางE-mailหรื อเบอร์ โทร ที่ผสู ้ มัครให้ไว้ ซึ่ งการสอบสัมภาษณ์
มี 2 ทาง คือ สัมภาษณ์ที่คณะวิทยาการจัดการและสัมภาษณ์ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 เรี ยงความอธิบายประวัติส่วนตัวและเป้ าหมายของตัวเอง ประมาณ 500 คา (เป็ นภาษาอังกฤษ):
1) เป้าหมายของคุณคืออะไร
2) ทาไมถึงเลือกเรี ยน IMBA
5.2 เอกสารทรานสคริ ปจากมหาวิทยาลัย
5.3 ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ส าหรั บนัก ศึ ก ษาไทย) หรื อหนังสื อเดิ นทาง (passport) (ส าหรั บ
นักศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบับ
5.4 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
5.5 จดหมาย recommendation จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ผสู ้ อนในระดับมหาวิทยาลัย หรื อ
สถานที่ทางานในอดีตหรื อปัจจุบนั
6. กาหนดการสอบ
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาสอบ
สถานทีส่ อบ
ห้องประชุม ก 208
1. สอบสั มภาษณ์
วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565
(Conference Room)
เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
* หมายเหตุ : .วันและเวลาสอบอาจมี ก าร คณะวิทยาการจัดการ
เปลี่ยนแปลงทางหลักสู ตรจะแจ้งให้ทราบ หรื อ Zoom
ทาง e-mail
7. คาแนะนาหลักสู ตร
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต (นานาชาติ ) เป็ นหลัก สู ต รเดี ย วในภาคใต้ เป็ นหลัก สู ต รที่ มี
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีทกั ษะในการเป็ นผูป้ ระกอบการและบูรณาการความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ในวิชาชี พ
การจัดการธุ รกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาบัณฑิต เพื่อที่พวกเขา
เหล่านั้น จะสามารถแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถนี้ ดว้ ยคุ ณธรรมจริ ยธรรมและความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ควบคู่ ก ัน ไป โดยใช้ง านวิ จ ัย และการศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ ก ารเพื่ อ
ประโยชน์ของประเทศไทยทั้งหมดและนี่คือมหาบัณฑิตที่จะเป็ นพลังในการพัฒนา ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ
ตลอดจนระดับภูมิภาคอาเซียน
8. ติดต่ อผู้รับผิดชอบหลักสู ตร งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ตึก ก ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
Tel: +66 (0) 82 661 6600 E-mail : imba.fms@psu.ac.th Website : www.imba-fmspsu.com

9. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ นักศึกษาชาวไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา
ภาคสมทบ นักศึกษาชาวไทย 60,000 บาท/ภาคการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ 72,000 บาท/ภาคการศึกษา

Faculty of Management Sciences
1) Business Administration (International Program)
1. Full time (Monday-Friday)
Number of students limited to 10
Plan A1
2. Part time (Saturday-Sunday)
Number of students limited to 10
Plan A1, Plan A2, Plan B
2. Plan of study
Course Structure
Plan A1
36
36

A Number of Credits
Plan A2
21
18
39

Plan B
21
12
6
39

Credit
Audit (no more than…..)
Thesis
Minor Thesis
Total
4. Qualification of applicants
4.1 All applicants whose native languages are not English are required to submit One of the following
English Proficiency test either (valid for 2 years)
 TOEFL : TOEFL (Paper Based) at minimum score of 500 or
 TOEFL : TOEFL (ITP) at minimum score of 520 or
 TOEFL : TOEFL (Computer Based) at minimum score of 173 or
 TOEFL : TOEFL (Internet Based) at minimum score of 61 or
 IELTS : at minimum score of 5 or
 CU-TEP : at minimum score of 60 or
 PSU-TEP : at minimum score of 60%
 For applicants who under special condition will be considered by the program committees
4.2 All applicants must prepare to attend an admission interview, either a face-to-face or an internetbased interview. After reviewing all application materials, the IMBA program will contact each
applicant to schedule a specific date and time for an admission interview via e-mail.

5. Required application documents
5.1 Statement of purpose of approximate 500 words to describe:
1) Your professional goals
2) Why you are applying to the IMBA program
5.2 Official transcripts (Bachelor’s degree)
5.3 One copy of an identity card (Thai students) or passport (International students)
5.4 One of 1-inch photographs
5.5 Two letters of recommendation from previous professors and/or current employers
6. Test schedule
Subject
1. Interview exam

Date and Time
Saturday 19th March 2022
10.00 a.m. (Local Time)

Venue

Room K 208
(Conference Room)
At Faculty of Management Sciences
* Remark: This is a tentative Schedule. The
or Zoom
IMBA program will contact each applicant to
confirm the schedule via e-mail.

7. Program’s recommendation
The Master of Business Administration (International) program at Faculty of Management Sciences
Prince of Songkla University. Have the entrepreneurship skills and expertise in different elements of the
business management profession to encourage the creativity and invention. It will enhance this ability by
equipping this 21st century with morals, ethics and social responsibility, while at the same time using research
and education in order to develop products and services to benefit all of Thailand. At the level of the ASEAN
community, national and regional.
8. Contact person
2nd floor, Graduate School of Management Science Office, Faculty of Management Science
Tel: +66 (0) 82 661 6600 E-mail : imba.fms@psu.ac.th Website : www.imba-fmspsu.com
9. Tuition fee
Full time (Monday-Friday)
Thai student 28,000 (Thai bath)/Semester, International student 56,000 (Thai bath)/Semester
Part time (Saturday-Sunday)
Thai student 60,000 (Thai bath)/Semester, International student 72,000 (Thai bath)/Semester

