
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
                        หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ (หลกัสูตร
นานาชาติ) โดยเน้ือหาแล้วเป็นศาสตร์ประยุกต์ท่ีมีความเป็นบูรณาการศาสตร์อยู่ในตัวแล้ว  โดยการประยุกต์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะดา้นสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม ประชากรศาสตร์ การ
ส่ือสาร พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้และน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดัการดา้นการบริการ
และการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวได ้
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์ - อาทิตย ์ 
4.รูปแบบการเรียน Onsite และ Online 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 บาท 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

1.1 2.1 
หมวดวิชาบงัคบั - 12 
วิทยานิพนธ์ 48  36 

รวม 48 48  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 (ศึกษาแบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ/หรือ 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
1) หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเท่ียวและการบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการท างาน อย่างน้อย 2 ปี หรือขึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
2) มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 

3) มีบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) เป็นอย่างน้อยและมีคุณสมบติั
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
4) มีขอ้เสนอโครงการวิจยั 
แบบ 2.1 (ศึกษาแบบรายวิชาและวิทยานิพนธ์) 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ/หรือ 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
1) หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเท่ียวและการบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการท างาน อย่างน้อย 2 ปี หรือขึ้นอยูก่บัดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



2) มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาองักฤษ
ส าหรับผูส้มัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

1) ส าเนาใบระเบียนผลการศึกษา 

2) ส าเนาใบปริญญาบตัร 

3) หนงัสือรับรองจากคณาจารยร์ะดบัมหาวิทยาลยัหรือจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีท างาน 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

5) หนงัสือรับรองการท างาน (ถา้มี) 

6) ผลคะแนนการสอบวดัผลความรู้ภาษาองักฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) 

* หมายเหตุ ไม่สามารถยืน่ผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมคัรได ้

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

รศ.ดร. ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
Email : panuwat.p@phuket.psu.ac.th โทร. 064-0192288 
นางสาวเขมสิตา  ธีระจามร เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา 
Email : khemsita.t@phuket.psu.ac.thโทร. 076-276036, 081-5377798 
Website: https://fht.psu.ac.th/ 
Facebook: mba.phd.psu.phuket 
Line ID: mba.psu.phuket 

 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  
- ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
รับสมคัร ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ 

ช าระค่าสมคัร ถึงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2566 ผา่นธนาคาร 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

สอบขอ้เขียน 
 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ออนไลน์ หรือ หอ้ง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

สอบสัมภาษณ์ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ หรือ หอ้ง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

ประกาศผลการสอบ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

 
 



- ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

รายละเอียด วันและเวลา สถานที่ 
รับสมคัร ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/ 

ช าระค่าสมคัร ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2566 ผา่นธนาคาร 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

สอบขอ้เขียน 
 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ออนไลน์ หรือ หอ้ง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

สอบสัมภาษณ์ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2566 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ออนไลน์ หรือ หอ้ง  2408 
คณะการบริการและการท่องเท่ียว 

ประกาศผลการสอบ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2566 ผา่นออนไลน์ 

 
6.2 รอบตลอดปี  
       -  เช่นเดียวกับรอบประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 


