
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
                       หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มุ่งสร้างองคค์วามรู้และผลิตดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการ 
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัการวิจยัท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีการจดัการเชิงบูรณาการเคร่ืองมือการจดัการและ
การประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้อย่างเหมาะสมกบัสภาพบริบทและสถานการณ์ เพื่อน าพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายภายใต ้วิสัยทศัน์ 
กระบวนการ ควบคุม ติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคก์ารไดด้ว้ยแนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน 1.1 (ส าหรับนกัศึกษาทุนและนกัศึกษาต่างชาติ)  

แผน 2.1 (ส าหรับนกัศึกษาไทย) 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์ - อาทิตย ์ 
4.รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา นกัศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 77,000 บาท (อตัราเดียวกนั ทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1) 

นกัศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 97,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แผน 1.1 แผน 2.1 

หมวดวิชาบงัคบั - 22 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 6 
วิทยานิพนธ์ 48 36 

รวม 48 64 

7.คุณสมบติัของผูส้มคัร หลักสูตรแบบ 1.1 (เน้นวิจัยอย่างเดียวไม่มีเรียน coursework) 
1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการ การบริหารธุรกิจ การจดัการภาครัฐ หรือ
ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัท่ีรับรองโดยส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.50 มีพื้นฐานความรู้ดา้นระเบียบวิธี
วิจยัเป็นอยา่งดี และมีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพดีซ่ึงไดรั้บการเผยแพร่ ทั้งน้ีใหข้ึ้นกบัดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
2) มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่
เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา ทั้งน้ี ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาตา่งประเทศของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
 
หลักสูตรแบบ 2.1 (เรียน coursework และท าวิจัย)  
1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการ การบริหารธุรกิจ การจดัการภาครัฐ หรือ
ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัท่ีรับรองโดยส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดว้ยเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.25 และมีพื้นฐานความรู้ดา้น
ระเบียบวิธีวิจยัเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีใหข้ึ้นกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 



2) มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่
เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา ทั้งน้ี ตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาตา่งประเทศของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     
หมายเหตุ 1  กรณีท่ีผูส้มคัรมีผลการสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการพิจารณาจะ
ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของหลกัสูตร และในกรณีท่ีผูส้มคัรไม่มีผลการสอบ ทางมหาวิทยาลยัจะ
ด าเนินการจดัให้ทดสอบโปรแกรม English Test และผา่นการทดสอบ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้รับ
การคดัเลือก 
หมายเหตุ 2  กรณีผูเ้ขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาต่างชาติและไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทย ให้
ลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรแบบ 1.1 และตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 4.1 

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบข้อเขียน 
1. ใบเสร็จรับเงิน/บตัรประจ าตวัสอบ 
2.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (ยืน่ท่ีหลกัสูตรก่อนวนัสอบสัมภาษณ์ อยา่งนอ้ย 
1 อาทิตย)์ 
1.  ส าเนา Transcript ปริญญาตรีและปริญญาโท อยา่งละ 1 ชุด 
2.  ผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่
เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัสอบ 
3  โครงร่างและหวัขอ้วิทยานิพนธ์ (Pre-Proposal) เน้ือหาไม่เกิน 5 หนา้กระดาษ A4 โดยมี 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
      3.1 ช่ือหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
      3.2 ความส าคญัและประเดน็ปัญหาการวิจยั 
      3.3 วตัถุประสงค ์
      3.4  ประโยชน์ท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บ 
4.   ผลงานวิชาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อประกอบการพิจารณาคดัเลือก 
5.   ประวติัของผูส้มคัร (Curriculum Vitae: CV) 
6.   เรียงความแนะน าตวัเองและแผนการศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
      6.1 ประวติัโดยยอ่ของผูส้มคัรรวมทั้งการอธิบายถึงความเหมาะสมของผูส้มคัรใน   
      การศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 
     6.2 เป้าหมายของการศึกษาของผูส้มคัร และแผนการศึกษาท่ีจะท าใหบ้รรลุผลตามแผนท่ี 
     วางไว ้  
 
 



9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา /อาจารย์ผู้รับผิดชอบฯ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ ส านกังานบณัฑิตศึกษาวิทยาการจดัการ  
ชั้น 2 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90112 โทรศพัท ์074-287-852 
สู่เว็บไซต์ https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-doctoral-degree/phdmgt/mgt/ 
facebook  Ph.D.management Prince Of Songkla University 

 
ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน 
1.  ระเบียบวิธีวิจยัและความรู้สถิติพื้นฐาน 
2.  ภาษาองักฤษ 
สอบสัมภาษณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 
09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
13.00 – 16.00 น. 

ห้อง ก311 ช้ัน3 คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
ห้อง ก215 ช้ัน3 คณะวิทยาการจัดการ 

รอบตลอดปี (รับสมัครเฉพาะเทอม1/66) 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน 
1.  ระเบียบวิธีวิจยัและความรู้สถิติ
พื้นฐาน 
2.  ภาษาองักฤษ 
สอบสัมภาษณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 
09.00 – 12.00 น. 
 
13.00 – 16.00 น. 
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 
13.00 – 16.00 น. 

ห้อง ก311 ช้ัน3 คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
ห้อง ก215 ช้ัน3 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 


