คณะวิทยาการจัดการ
1) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสู ตร ปกติ เรี ยนวันเสาร์ – อาทิตย์
1. จานวนนักศึกษาทีร่ ับ 15 คน
2. แผนการศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
แผน 1.1 (สาหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาต่างชาติ)
แผน 2.1 (สาหรับนักศึกษาไทย)
3. จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชา

จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
แผน 1.1
แผน 2.1
22
6
48
36
48
64

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 หลักสู ตรแบบ 1.1 (เน้ นวิจัยอย่ างเดียวไม่ มีเรียน coursework)
1) สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท สาขาการจัดการ การบริ หารธุ รกิจ การจัดการภาครัฐ หรื อทางสังคมศาสตร์ หรื อ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.50 มีพ้ืนฐานความรู ้ดา้ นระเบียบวิธีวิจยั เป็ นอย่างดี และมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรื อผลงานทางวิชาการใน
รู ปแบบอื่นๆ ที่มีคุณภาพดีซ่ ึ งได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้ให้ข้ ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
2) มีผลการสอบความรู ้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิ น 2 ปี ณ วันเข้า
ศึกษา ทั้งนี้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
4.2 หลักสู ตรแบบ 2.1 (เรียน coursework และทาวิจัย)
1) สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท สาขาการจัดการ การบริ หารธุ รกิ จ การจัดการภาครัฐ หรื อทางสังคมศาสตร์ หรื อ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

3.25 และมี พ้ืนฐานความรู ้ ด้านระเบี ยบวิธีวิจยั เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ให้ข้ ึ นกับดุ ลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรฯ
2) มีผลการสอบความรู ้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิ น 2 ปี ณ วันเข้า
ศึกษา ทั้งนี้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หมายเหตุ 1 กรณี ที่ผสู ้ มัครมีผลการสอบไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการพิจารณาจะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของ
หลักสู ตร และในกรณี ที่ผสู ้ มัครไม่มีผลการสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดให้ทดสอบโปรแกรม English
Test และผ่านการทดสอบ จึงจะมีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
หมายเหตุ 2 กรณี ผเู ้ ข้าศึกษาเป็ นนักศึกษาต่างชาติและไม่สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทย ให้ลงทะเบียนเรี ยนใน
หลักสู ตรแบบ 1.1 และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.1
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 หลักฐานที่ตอ้ งนามาในวันสอบข้อเขียน
1) ใบเสร็ จรับเงิน/บัตรประจาตัวสอบ
2) บัตรประจาตัวประชาชน
5.2 หลักฐานที่ตอ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ยืน่ ที่หลักสู ตรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ อย่างน้อย 1 อาทิตย์)
1) สาเนา Transcript ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท อย่างละ 1 ชุด
2) ผลการสอบความรู ้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณั ฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วนั สอบ
3) โครงร่ างและหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เนื้อหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
- ความสาคัญและประเด็นปั ญหาการวิจยั
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ
4) ผลงานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
5) ประวัติของผูส้ มัคร (Curriculum Vitae: CV)
6) เรี ยงความแนะนาตัวเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ประวัติโดยย่อของผูส้ มัครรวมทั้งการอธิ บายถึงความเหมาะสมของผูส้ มัครในการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ
- เป้าหมายของการศึกษาของผูส้ มัคร และแผนการศึกษาที่จะทาให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้
6. กาหนดการสอบ
ขั้นตอน
วันและเวลา
สถานที่
เปิ ดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบข้อเขียน

1 พฤศจิกายน 2564 –
31 มกราคม 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565

สอบข้อเขียน
- ระเบียบวิธีวิจยั และความรู ้สถิติ
พื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์

13 กุมภาพันธ์ 2565
09.00 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์

6 มีนาคม 2565
09.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธ์เข้าศึกษา

25 มีนาคม 2565

ณ ห้อง ก.311 ชั้น 3 คณะ
วิทยาการจัดการ

13.00 – 16.00 น.
25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง ก.215/1 ชั้น 2 คณะ
วิทยาการจัดการ

7. คาแนะนาหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งสร้างองค์ความรู ้และผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชา
การจัดการ ที่มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับการวิจยั ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงบูรณา
การเครื่ องมือการจัดการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริ บทและสถานการณ์ เพื่อ
นาพาองค์การบรรลุเป้าหมายภายใต้ วิสัยทัศน์ กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลขององค์การได้ดว้ ยแนวทางการบริ หารแบบธรรมาภิบาล

8. ติดต่ อผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
สานักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 15 ถนนกาญจนวณิ ชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-7852
เว็บไซต์ mgtphd.psu@gmail.com
เฟสบุก๊ Ph.D.management Prince Of Songkla University
9. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 77,000 บาท (อัตราเดียวกัน ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1)
นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 97,000 บาท

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
Submission is open

Date and Time
1 November 2021 –
31 January 2022

Announcement of the names of qualified
applicants who will take the written
examination
Written examination
- Research mythology and statistics
- English
Announcement of the names of qualified
applicants who will be interviewed by
the selection committee
Interview

7 February 2022

Admission announcement

25 March 2022

Venue

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

K 311 room 3rd floor
Faculty of Management
Sciences

6 March 2022
9 am – 4 pm

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

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 highquality 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

