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คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็น
สากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน
ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้
ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

          คณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ(บัญชี) ที่มีคุณภาพโดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็น
สากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน
ส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้
ปัญหาของสังคมและชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สมรรถนะหลัก

สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการ

1. ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์การจัดการ
2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
    ท้าทาย และแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่

      สร้างบัณฑิต นักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะ
ดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ ด้วยหลักสูตร
ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดการ และบริการวิชาการ ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

PA ACC

BIS MKT

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด)



หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาโท-เอก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทุน

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

HRM

FIN

LSM

MICE BBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการลงทุน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการไมซ์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการและความเป็น

ผู้ประกอบการ (นานาชาติ))

Ph.D. in Management
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

Business Administration (MBA)

Business Administration (International Program)

Master of Accountancy

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท
หลักสูตรปกติ 32,000 บาท/ปี

106,000 บาท/ปี
127,200 บาท/ปี

หลักสูตรการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 88,000 บาท/ปี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 54,000 บาท/ปี
บัญชีมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 54,000 บาท/ปี
บัญชีมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) 88,000 บาท/ปี

120,000 บาท/ปี
144,000 บาท/ปี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ

54,000 บาท/ปี
108,000 บาท/ปี

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ

154,000 บาท/ปี
194,000 บาท/ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ

       นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและสมัคร
ได้ที่กองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ
1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรจากเงินรายได้ของคณะฯ และทุนจากบุคคล หรือหน่วยงาน
     ภายนอกท่ีได้มอบให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ท้ังแบบรายปีและแบบต่อเน่ืองตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา
2. ทุนทำงานแลกเปลี่ยน  เป็นทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือนักศึกษาโดยการทำงาน แลกเปลี่ยนให้กับหน่วยงานต่างๆ
     ภายในคณะฯ
3. ทุนเรียนดี  เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการและมีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ต่อ
     ปีการศึกษา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไว้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีคณะฯ กำหนด

       นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ.
ได้ที่กองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย



สนับสนุน
เน้นการเรียนรู้

ด้วยตนเอง

WEBSITE

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112

โทรศัพท์ 0-7428-7841  โทรสาร 0-7428-7890
อีเมล์ fms-info@group.psu.ac.th

@fmspsu FMSPSU Channel

www.fms.psu.ac.th Facebook.com/fmspsu

SET Investment Center
ศูนย์เรียนรู้การลงทุน

Smart Learning Center
ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์

ส่งเสริมกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ด้านการลงทุน
มีอุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง

พื้นที่สะดวกสบาย ศึกษาค้นคว้าได้ตามอิสระ
มีห้องเฉพาะกลุ่ม จอ Monitor เชื่อมต่อ Smartphone
และ Labtop พร้อมกระดาน ขีด เขียน กระบวนการคิด

แนวทางการประกอบอาชีพ
การเงินและการลงทุน

การตลาด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การจัดการไมซ์

การจัดการและความเป็น
ผู้ประกอบการ (นานาชาติ)

การบัญชี

รัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ/เลขานุการ/
ออแกไนเซอร์/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/
นักประชาสัมพันธ์/นักวิชาการ/นักวิจัย

พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้จัดทำบัญชี/ผู้ตรวจสอบบัญชี/
นักบัญชี/เจ้าหน้าที่สรรพากร

พนักงานการเงิน/นักวิชาการเงิน/นักวิชาการเงิน
และพัสดุ/นักบริหารการเงินในตลาดเงิน/อาชีพอิสระ

เจ้าหน้าที่การตลาด/นักวิจัยตลาด/เจ้าหน้าที่ด้าน
การส่งออก-นำเข้า/ผู้จัดการธุรกิจขายตรง/
ตัวแทนขาย/พนักงานขาย/พนักงานธนาคาร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์/
เจ้าหน้าที่วางแผนระบบโลจิสติกส์/เจ้าหน้าที่คลัง
สินค้า/อาชีพอิสระ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหา/เลขานุการ/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานบริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร (IT Support)/เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (System
Administrator)/โปรแกรมเมอร์ (Programmer)/
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

Event Organiser/Professional Conference
Organiser/Venue Management/Catering Service


