
คณะวทิยาการจดัการ 
1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
หลกัสูตร ปกติ  เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์
1. จ านวนนักศึกษาทีรั่บ 15  คน
2. แผนการศึกษาทีเ่ปิดรับ
แผน 1.1 (ส าหรับนกัศึกษาทุนและนกัศึกษาต่างชาติ)
แผน 2.1 (ส าหรับนกัศึกษาไทย)

3. จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร

หมวดวชิา จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

แผน 1.1 แผน 2.1 
หมวดวชิาบงัคบั - 22 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ - 6 
วทิยานิพนธ์ 48 36 
สารนิพนธ์ - - 

รวม 48 64 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1  หลกัสูตรแบบ 1.1 (เน้นวจัิยอย่างเดียวไม่มีเรียน coursework) 

1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการ การบริหารธุรกิจ การจดัการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัท่ีรับรองโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 
3.50 มีพื้นฐานความรู้ดา้นระเบียบวิธีวิจยัเป็นอยา่งดี และมีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพดีซ่ึงไดรั้บการเผยแพร่ ทั้งน้ีใหข้ึ้นกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้
ศึกษา ทั้งน้ี ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
3) มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

4.2  หลกัสูตรแบบ 2.1 (เรียน coursework และท าวจัิย) 
1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจดัการภาครัฐ หรือทางสังคมศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัท่ีรับรองโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 



3.25 และมีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจยัเป็นอย่างดี ทั้งน้ีให้ข้ึนกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ 
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้
ศึกษา ทั้งน้ี ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาต่างประเทศ
ของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
3) มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 
หมายเหตุ 1  กรณีท่ีผูส้มคัรมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการพิจารณาจะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ
หลกัสูตร และในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่มีผลการสอบ ทางมหาวทิยาลยัจะด าเนินการจดัให้ทดสอบโปรแกรม English 
Test และผา่นการทดสอบ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก 
หมายเหตุ 2  กรณีผูเ้ขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาต่างชาติและไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทย ให้ลงทะเบียนเรียนใน
หลกัสูตรแบบ 1.1 และตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 4.1 
  
5. หลกัฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวชิา 
5.1  หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาในวนัสอบขอ้เขียน 

1) ใบเสร็จรับเงิน/บตัรประจ าตวัสอบ 
2) บตัรประจ าตวัประชาชน 

5.2 หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาในวนัสอบสัมภาษณ์ (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ อยา่งนอ้ย 1 อาทิตย)์ 
1)  ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อยา่งละ 1 ชุด 
2) ผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 

นบัตั้งแต่วนัสอบ 
3) โครงร่างและหวัขอ้วทิยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เน้ือหาไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ A4 โดยมี รายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
           - ช่ือหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
           - ความส าคญัและประเด็นปัญหาการวิจยั 
           - วตัถุประสงค ์
           - ประโยชน์ท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บ 

4)  ผลงานวชิาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
5)  ประวติัของผูส้มคัร (Curriculum Vitae: CV) 
6)  เรียงความแนะน าตวัเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี  



-  ประวติัโดยยอ่ของผูส้มคัรรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผูส้มคัรในการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอก สาขาวชิาการจดัการ 

-  เป้าหมายของการศึกษาของผูส้มคัร และแผนการศึกษาท่ีจะท าใหบ้รรลุผลตามแผนท่ีวางไว ้  
6. ก าหนดการสอบ   

ขั้นตอน วนัและเวลา สถานที่ 
เปิดรับสมคัร 1 พฤศจิกายน 2564 –  

31 มกราคม 2565 
 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียน 7 กมุภาพนัธ์ 2565  

สอบขอ้เขียน  
- ระเบียบวิธีวิจยัและความรู้สถิติ

พ้ืนฐาน 
-    ภาษาองักฤษ 

13 กมุภาพนัธ์ 2565 
09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 

ณ หอ้ง ก.311 ชั้น 3 คณะ
วิทยาการจดัการ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 25 กมุภาพนัธ์ 2564  

สอบสมัภาษณ์ 
 

6 มีนาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

ณ หอ้ง ก.215/1 ชั้น 2 คณะ
วิทยาการจดัการ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์เขา้ศึกษา 25 มีนาคม 2565  

7. ค าแนะน าหลกัสูตร  
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มุ่งสร้างองคค์วามรู้และผลิตดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิา

การจดัการ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัการวจิยัท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีการจดัการเชิงบูรณา
การเคร่ืองมือการจดัการและการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพบริบทและสถานการณ์ เพื่อ
น าพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายภายใต ้วสิัยทศัน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลขององคก์ารไดด้ว้ยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 



8. ติดต่อผู้รับผดิชอบหลกัสูตร
ส านกังานบณัฑิตศึกษาวทิยาการจดัการ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศพัท ์0-7428-7852   
เวบ็ไซต ์mgtphd.psu@gmail.com  
เฟสบุก๊  Ph.D.management Prince Of Songkla University 

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 77,000 บาท (อตัราเดียวกนั ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
นกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 97,000 บาท  

mailto:mgtphd.psu@gmail.com


Faculty of Management Sciences (FMS) 
1) Program PhD in Management
 Regular Program  (Part time)                 

Department 
1. Number of students limited to 15   students
2. Plan of study   Track 1.1   Track 1.2   Track 2.1   Track 2.2
3. 

Course Structure A Number of Credits 

Plan 1.1 Plan 2.1 
Credit - 22 
Audit (no more than…..) - 6 
Thesis 48 36 
Minor Thesis - - 

Total 48 64 
4. Qualification of applicants

4.1  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
4.2  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.  
5. Required application documents 

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 
 
 



6. Test schedule 
Subject Date and Time  Venue 

Submission is open 1 November 2021 –  
31 January 2022 

 

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

7 February 2022  

Written examination 
- Research mythology and statistics 
-    English 

13 February 2022 
9 am – 12 pm  
1 pm – 4 pm 

K 311 room 3rd floor 
Faculty of Management 
Sciences 

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

25 February 2022  

Interview 
 

6 March 2022 
9 am – 4 pm 

K 215/1 room 2nd floor 
Faculty of Management 
Sciences 

Admission announcement 25 March 2022  

7. Program’s recommendation 
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.  
8. Contact person 
FMS Graduate Office, 2nd Floor, Management Building, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla 
University Telephone (+66) 74-287-852 Email mgtphd.psu@gmail.com 
Website:  http://phdmgt.fms.psu.ac.th/ (please click “International Students”) 
Facebook: Ph.D.management Prince Of Songkla University 
9. Tuition fee 
Thai student : 77,000 baht/semester 
international student : 97,000 baht/semester 

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



