
คณะวทิยาการจดัการ 
1) หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
1. หลกัสูตร (ปกติ)                                           (เรียนวนัจันทร์ - ศุกร์)                   
    จ านวนนักศึกษาทีรั่บ     10 คน  
    แผนการศึกษาทีเ่ปิดรับ     แผน ก1  
2. หลกัสูตร (สมทบ)                                           (เรียนวนัเสาร์ – อาทติย์)                   
    จ านวนนักศึกษาทีรั่บ     10 คน  
    แผนการศึกษาทีเ่ปิดรับ     แผน ก1, แผน ก2, แผน ข 
3. จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร    36/39  หน่วยกติ 

หมวดวชิา จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั - 21 21 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ - - 12 
วทิยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 39 39 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  4.1 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากต่างประเทศหรือในประเทศซ่ึงเรียนในหลกัสูตรท่ีไม่ไดเ้รียน
เป็นภาษาองักฤษตอ้งมีผลการสอบทกัษะภาษาองักฤษท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก 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 ผลการพิจารณาจะข้ึนอยูก่บั   
     ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 



4.2 ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมสอบสัมภาษณ์ หลงัจากการส่งใบสมคัร โดยทางหลกัสูตรจะติดต่อไปยงั
ผูส้มคัรและจะนดัวนัเวลาในการสัมภาษณ์ ผา่นทางE-mailหรือเบอร์โทร ท่ีผูส้มคัรให้ไว ้ ซ่ึงการสอบสัมภาษณ์
มี 2 ทาง คือ สัมภาษณ์ท่ีคณะวทิยาการจดัการและสัมภาษณ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
 
5. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวชิา  

5.1  เรียงความอธิบายประวติัส่วนตวัและเป้าหมายของตวัเอง ประมาณ 500 ค า (เป็นภาษาองักฤษ):  
1) เป้าหมายของคุณคืออะไร 
2)  ท าไมถึงเลือกเรียน IMBA 

5.2  เอกสารทรานสคริปจากมหาวทิยาลยั 
5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับนักศึกษาไทย) หรือหนังสือเดินทาง (passport) (ส าหรับ

นกัศึกษาต่างชาติ)  1 ฉบบั 
5.4 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1 รูป 
5.5 จดหมาย recommendation จากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยผ์ูส้อนในระดบัมหาวทิยาลยั หรือ 

สถานท่ีท างานในอดีตหรือปัจจุบนั 
6. ก าหนดการสอบ   

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 

1. สอบสัมภาษณ์ 
 

 

วนัเสาร์ที ่19 มีนาคม 2565 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
* หมายเหตุ: .วนัและเวลาสอบอาจมีการ
เปล่ียนแปลงทางหลกัสูตรจะแจง้ให้ทราบ
ทาง e-mail 

หอ้งประชุม ก 208 
(Conference Room) 
คณะวทิยาการจดัการ 
หรือ Zoom 
 

7. ค าแนะน าหลกัสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรเดียวในภาคใต้ เป็นหลักสูตรท่ีมี                       
การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ มีทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการและบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ในวิชาชีพ
การจดัการธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมของมหาบณัฑิต เพื่อท่ีพวกเขา
เหล่านั้น จะสามารถแกปั้ญหาในศตวรรษท่ี 21 และเพิ่มขีดความสามารถน้ีดว้ยคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กันไป โดยใช้งานวิจัยและการศึกษาเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศไทยทั้งหมดและน่ีคือมหาบณัฑิตท่ีจะเป็นพลงัในการพฒันา ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ 
ตลอดจนระดบัภูมิภาคอาเซียน  
8. ติดต่อผู้รับผดิชอบหลกัสูตร งานบณัฑิตศึกษาวทิยาการจดัการ ตึก ก ชั้น 2 คณะวทิยาการจดัการ  

Tel: +66 (0) 82 661 6600  E-mail : imba.fms@psu.ac.th  Website : www.imba-fmspsu.com 



9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ภาคปกติ  นกัศึกษาชาวไทย 28,000 บาท/ภาคการศึกษา นกัศึกษาต่างชาติ 56,000 บาท/ภาคการศึกษา 
ภาคสมทบ นกัศึกษาชาวไทย 60,000 บาท/ภาคการศึกษา นกัศึกษาต่างชาติ 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  A Number of Credits 

 Plan A1 Plan A2 Plan B 
Credit - 21 21 
Audit (no more than…..) - - 12 
Thesis 36 18 - 
Minor Thesis  - - 6 

Total  36 39 39 
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 internet-

based 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 Date and Time  Venue 
1. Interview exam Saturday 19th March 2022 

10.00 a.m. (Local Time) 
 

* Remark: This is a tentative Schedule. The 
IMBA program will contact each applicant to 
confirm the schedule via  e-mail. 

Room K 208 
(Conference Room) 
At Faculty of Management Sciences 
or Zoom 
 

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 


