
BBA66 FMS PSU 

ประมาณการคาใชจายของนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2566 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเปนผูประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตร 4 ป (Full-time) 

1. คาประกันความเสียหาย 
 

• คาประกันความเสียหาย                                        5,000     บาท 

หมายเหตุ 

- นักศึกษาจะไดรับเงินจำนวนนี้คืนเม่ือพนสภาพนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา 

- ชื่อเจาของบัญชีในการรับโอนเงินคืนตองตรงกับชื่อนักศึกษาเทานั้น 

- ชำระคาใชจายในชวง มิถุนายน 2566 โดยหลักสูตรฯ จะประกาศวันท่ีและชองทางการชำระอีก

ครั้งผาน www.interbba.com 

  

2. BBA Intensive Course 
 

• คาเรียน BBA Intensive Course 

• กรณีท่ัวไป                                     8,500     บาท 

• กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ*                6,000     บาท 

รายละเอียดการเรียนปรับพ้ืนฐาน (BBA Intensive Course) 

BBA Intensive Course จำนวน 90 ชั่วโมง ดังนี ้

1. English (*)    45 ชั่วโมง 

2. Introduction to Business  15 ชั่วโมง 

3. Media for Presentation  15 ชั่วโมง 

4. Critical Thinking   15 ชั่วโมง 

กรณีพิเศษ (*) หากนักศึกษามีผลสอบอันใดอันหนึ่งตอไปนี้ท่ีอายุไมเกิน 2 ป จะไดรับการยกเวน Part 

English จำนวน 45 ชั่วโมง ท้ังนี้ นักศึกษาทุกคนยังตองผานการประเมินผลการสอบ BBA Intensive 

Course 

1. TOEFL ประเภท Paper-Based Score ดวยคะแนนไมนอยกวา 477 คะแนน     หรือ 

2. TOEFL ประเภท Internet-Based Score ดวยคะแนนไมนอยกวา 44 คะแนน    หรือ 

3. IELTS ไมนอยกวา 5.5 band 

 

หมายเหตุ 

- ชำระคาใชจายในชวง มิถุนายน 2566 โดยหลักสูตรฯ จะประกาศวันท่ีและชองทางการชำระ

อีกครั้งผาน www.interbba.com 
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3. คาธรรมเนียมการศึกษา 
 

• คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายตอภาคการศึกษา           53,000   บาท 

ชำระผานระบบ Bill Payment ของมหาวิทยาลัย  

***ไมใชบัญชีหลักสูตรฯ*** 

หมายเหตุ 

- ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรฯ ท้ังหมด 4 ป แบงเปน 2 ภาคการศึกษาตอป 

- ชำระคาธรรมเนียมการศึกษาในชวง มิถุนายน - กรกฎาคม 2566 โดยหลักสูตรฯ จะประกาศ

วันท่ีและชองทางการชำระอีกครั้งผาน www.interbba.com 
 

 

4. ศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

• การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหวางปการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการจัดการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยหลักสูตรฯ 

อุดหนุนคาใชจายสวนนึง นักศึกษารับผิดชอบคาใชจายสวนตาง (คาใชจายสวนตางโดยประมาณ

ท่ีผานมาในประเทศแถบ ASEAN เชน ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร จำนวน 10,000 – 20,000 บาท 

ตอคน ข้ึนอยูกับประเทศและเมืองท่ีไป) โดยหลักสูตรฯ จะแจงใหทราบเม่ือไดกำหนดสถานท่ี

ศึกษาดูงานแลว  

หมายเหตุ 

- กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับระเบียบและขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นโยบายของหลักสูตรฯและสถานการณในชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

 

5. คาใชจายอ่ืนๆ 
 

• คาสูท (Blazer)                                                1,500 – 2,500 บาท (โดยประมาณ) 

หมายเหตุ 

- ชำระคาใชจายในชวง กรกฎาคม 2566 โดยหลักสูตรฯ จะประกาศคาใชจาย วันท่ีและ

ชองทางการชำระใหนักศึกษาทราบอีกครั้ง                                       

 

เนื่องดวยนักศึกษาใหมจะตองเขารวมกิจกรรมตางๆ หลายรายการ ทั้งที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย  คณะวิทยาการจัดการ 

และโดยหลักสูตร BBA ดังนั้นขอใหนักศึกษาตรวจสอบตารางและปฏิทินตาง ๆ อยางรอบคอบ 

 

**ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใด ๆ ทางหลักสูตร จะแจงใหทราบอีกคร้ัง** 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 074-287955 ถึง 9 

LINE Official: @bbapsu 

Facebook Page: BBA PSU International Program 
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ขอมูลจำเปนสำหรับนักศึกษาใหม  

 

1. ปฏิทินการศึกษาประจำปการศึกษา 2566 

1.1 แจงวันเวลาในการชำระเงินและวัดตัวเพ่ือตัดสูท 

1.2 แจงชวงเวลาในการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

1.3 แจงวันเปดปดเรียน และวันสอบวัดผล 

1.4 การชำระเงินผานระบบ Bill Payment 

1.5 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

2. รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร 

2.1 คาเรียนปรับพ้ืนฐาน 

2.2 คาธรรมเนียมการศึกษา 

2.3 คาตัดสูท+คาเสื้อยืดโปโล+คาประกันความเสียหาย 

2.4 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

3. การเตรียมตัวของนักศึกษาใหมประจำป 2566 

3.1 แจงการกรอกขอมูล และอัพโหลดเอกสารตาง ๆ กรอกขอมูลใหครบถวนแลวพิมพใบรายงาน

ตัวออกมา  

3.2 แจงวันเวลาในการรายตัว  

3.3 ข้ันตอนการรายงานตัว 

3.4 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

4. โครงการวิทยาการสานใจ (เขาคายท่ีคณะวิทยาการจัดการ 4 วัน)  

4.1 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

5. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจำปการศึกษา 2566 

5.1 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

6. การจองหอพัก* 

6.1 หากประสงคจะอยูในชวงเรียนปรับพ้ืนฐานจะคิดคาหอพักเปนรายวัน ๆ ละ 50 บาท โดย

รายละเอียดการเขาหอจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

6.2 หากประสงคจะอยูจนถึงเปดภาคการศึกษา สำหรับหอพัก 10-11 ใหคิดคาหอพักดังนี้ 

• ชวงเรียนปรับพ้ืนฐาน คิดเปนรายวัน ๆ ละ 50 บาท (สำหรับหอ 10,11) 

• ชวงภาคการศึกษาท่ี 1/2566 คิดเปนรายเทอม สำหรับหองพักธรรมดา เทอมละ 6,000 

บาท สำหรับหองพักปรับอากาศ เทอมละ 9,000 บาท (สำหรับหอ 8,9,10,11) นักศึกษาสามาร 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี facebook.com/PSU.DORM.1011 

• คาประกันหอพัก 1,500 บาท (จะไดรับคืนภายใน 15 วันหลังจากยกเลิกสัญญาแลว) 

7. ตารางเรียนชวงเรียนปรับพ้ืนฐาน  

7.1 ติดตามรายละเอียดไดท่ี www.interbba.com 

 


