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แบบแจง้ยนืยนัขอ้มลูรายละเอยีดการเปดิรบัสมคัรแบบตลอดป ีปกีารศกึษา 2564 
 

ส่วนที ่1 
 1. ไม่ประสงค์จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2561   2. ประสงค์เปิดรับสมัคร  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ส่วนที ่2 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตร   ภาคปกติ    ภาคสมทบ   เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
1. จ านวนนกัศกึษาที่รบั      15   คน 
2. แผนการศกึษาทีเ่ปดิรบั   ระดับปริญญาโท     แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2     แผน ข 

   ระดับปริญญาเอก    แบบ 1.1   แบบ 1.2  แบบ 2.1   แบบ 2.2
  

3. คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
3.1  หลกัสตูรแบบ 1.1 (เนน้วิจยัอยา่งเดยีวไมม่เีรยีน coursework) 
1) ส าเร ็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทาง

สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วย
เกรดเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.50 มีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือ
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบอื ่นๆ ที ่มีคุณภาพดีซึ ่งได้รับการเผยแพร่ ทั ้งนี ้ให้ขึ ้นกับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันเข้าศึกษา ทั ้งนี ้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563 

3.2  หลกัสตูรแบบ 2.1 (เรยีน coursework และท าวจิยั)  
1) ส าเร ็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการภาครัฐ หรือทาง

สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยเกรด
เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.25 และมีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2) มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ 
วันเข้าศึกษา ทั ้งนี ้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื ่อง การประเมินทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563 
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หมายเหต ุ1  กรณีท่ีผู้สมัครมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
หลักสูตร และในกรณีท่ีผู้สมัครไม่มีผลการสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดให้ทดสอบภาษาอังกฤษ 
หมายเหตุ 2  กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาต่างชาติและไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ให้ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรแบบ 1.1 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 
 
4. หลกัฐานประกอบการสมคัรเฉพาะสาขาวชิา 

4.1  หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบข้อเขียน 
      1) ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจ าตัวสอบ 
      2) บัตรประจ าตัวประชาชน 
4.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ยื่นที่หลักสูตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 
อาทิตย์) 
      1)  ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด 

       2) ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันสอบ 

 3) โครงร่างและหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เน้ือหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
          - ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
          - ความส าคัญและประเด็นปัญหาการวิจัย 
          - วัตถุประสงค์ 
          - ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับ 

           4)  ผลงานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
                5)  ประวัติของผู้สมัคร (Curriculum Vitae: CV) 
                6)  เรียงความแนะน าตัวเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  

            -  ประวัติโดยย่อของผู้สมัครรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผู้สมัครในการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 

            -  เป้าหมายของการศึกษาของผู้สมัคร และแผนการศึกษาที่จะท าให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 
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5.  ก าหนดการสอบและก าหนดการเปดิรบัสมคัร 

รายการ วัน เวลา และสถานทีส่อบ 
1. เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดน้ี – 15 เมษายน 2564 
2. ทดสอบภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้สมัคร

ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 19 เมษายน 2564 
4. สอบข้อเขียน  
- ระเบียบวิธีวิจัยและความรู้สถิติพื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ 

25 เมษายน 2564 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง ก.311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2564 
6. สอบสัมภาษณ์ 

 
16 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง ก.215/1 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2564 
 
6.  ค าแนะน าหลกัสตูร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งสรา้งองค์ความรู้และผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการ ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณา
การเครื่องมือการจัดการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและสถานการณ์ เพื่อน าพา
องค์การบรรลุเป้าหมายภายใต้ วิสัยทัศน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
องค์การได้ด้วยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
          
7. ตดิตอ่ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ส านักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท์ 0-7428-7852   
เว็บไซต์ mgtphd.psu@gmail.com  
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-
248331191956368/ 
 
8.  คา่ธรรมเนยีมการศกึษา  
นักศึกษาไทย : จ านวน 77,000 บาท/ภาคการศึกษา (อัตราเดียวกัน ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
นักศึกษาต่างชาติ : จ านวน 97,000/ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

mailto:mgtphd.psu@gmail.com
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/
https://www.facebook.com/PhDmanagement-Prince-Of-Songkla-University-248331191956368/
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Faculty of Management Sciences (FMS) 2021 
 

PhD in Management 
Program   Regular Program (Hat Yai Campus)    Weekend Program (Hat Yai Campus) 
 
1. Number of students to be accepted      15   students 
2. Open plans    Track 1.1   Track 1.2   Track 2.1   Track 2.2  
3. Applicant qualifications 

3.1  Track 1.1 (Emphasis on research / no coursework is required) 
1)  The applicant is required to have a Master’ s degree in management, business administration, 

public administration or in social sciences and other related fields. The degree is to be acquired from the 
institutions that are accredited by the Higher Education Commission. A minimum GPA of 3.25 is required. 
The applicant should have a solid background in research methodology.  It is also preferred that he 
applicants have publications or other forms of academic work.  The final decision is subject to the 
discretion of the selection committee.   

2 )  The applicant is required to show proficiency in English and test scores of no more than two 
years old should be submitted along with other application materials. For test score requirements, please 
take a look at the requirements of Prince of Songkla University’s Graduate School.  

3) Other requirements as required by Prince of Songkla University’s Graduate School. 
 3.2  Track 2.1 (Both coursework and research are required)  

1)  The applicant is required to have a Master’ s degree in management, business administration, 
public administration or in social sciences and other related fields. The degree is to be acquired from the 
institutions that are accredited by the Higher Education Commission. A minimum GPA of 3.25 is required. 
The applicant should have a solid background in research methodology.  It is also preferred that he 
applicants have publications or other forms of academic work.  The final decision is subject to the 
discretion of the selection committee.   

2 )  The applicant is required to show proficiency in English and test scores of no more than two 
years old should be submitted along with other application materials. For test score requirements, please 
take a look at the requirements of Prince of Songkla University’s Graduate School.  

3) Other requirements as required by Prince of Songkla University’s Graduate School. 
 

Important Notes: 
1. In the case that the applicant does not have a valid test score, the university will provide such 

a test through the “Tell Me More” Program. Please consult the PhD Office Staff.   
2. International students who cannot communicate in the Thai language are required to enroll in 

Track 1.1 only.  
3. All applicants are required to take the PhD entrance examination and also be present for an 

interview at the Faculty of Management Sciences at Prince of Songkla University.  For international 
students, the examination and interview will take place online. The test and interview dates will be notified 
on a case-by-case basis.  
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4. Required Materials 

4.1 Documents to be presented on the Entrance Examination Day   
      1) Application fee receipt and application forms 
     2) Citizen ID (or passport) 
4.2 Documents to be presented for the interview (to be submitted to the PhD Office one week 
in advance) 
      1) A copy of transcripts (both Bacherlor’s and Master’s)   

       2) English Proficiency Test Score    
3) Pre-proposal of no more than five pages long (A4)   

          - Research topic 
          - Problem statement 
          - Research objectives 
          - Contributions 

           4)  Publications or other forms of academic work (if available or if required) 
                5)  Curriculum Vitae: CV 
                6)  Statement of Purpose detailing the applicant’s qualifications and goals 
 
5.  Important Dates (For the 1st Semester only) 

Processes Dates 
1. Submission is open now – 15 April 2021 
2. Tell Me More Test (for applicants not have English 

test scores.) 
Until 18 April 2021 

3. Announcement of the names of qualified applicants 
who will take the written examination  

19 April 2021 

4. Written examination 
- Research mythology and statistics 
- English 

25 April 2021 
9 am – 12 pm  
1 pm – 4 pm 

5. Announcement of the names of qualified applicants 
who will be interviewed by the selection committee 

12 May 2021 

6. Interview 
 

16 May 2021 
9 am – 4 pm 

7. Admission announcement 19 May 2021 
6.  Our PhD Program in Management 

Our PhD Program in Management is a top program in the southern region of Thailand and we 
are dedicated to producing high- caliber PhD graduates who understand and appreciate the value of 
conducting high- quality research in management sciences and upon graduation are capable of applying 
the obtained knowledge to practical issues and specific contexts as independent researchers.  
7. Contact our PhD Office 
FMS Graduate Office, 2nd Floor, Management Building, Faculty of Management Sciences, Prince of 
Songkla University Telephone (+66) 74-287-858 Email mgtphd.psu@gmail.com 
Website:  http://phdmgt.fms.psu.ac.th/ (please click “International Students”) 
8.  Tuition Fees 77,000 baht/semester (international students) and 97,000 baht/semester (international 
students) 

mailto:mgtphd.psu@gmail.com
http://phdmgt.fms.psu.ac.th/

