
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
                       หลกัสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมี
ความสามารถทางการวิจยัในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นนกัวิจยัท่ีสามารถวางแผน ด าเนินงานวิจยัดว้ยตนเองและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล รวมทั้งมีจิตส านึก
คุณธรรมและจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  20 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Online and Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000.- บาทต่อภาคการศึกษา  
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1     แบบ 1.2   แบบ 2.1     แบบ 2.2     
หมวดวิชาบงัคบั - - 9 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 3 9 
วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 
สารนิพนธ์ - - - - 

รวม 48 72 48 72  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 

 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และ 
 - มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ/หรือ 
 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีประสบการณ์ในการท าโครงการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
แบบ 1.2 (วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต) 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขาทาง
ส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เกียรตินิยมอนัดบั 1 หรือ 2 และ 
 - มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ/หรือ 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต ) 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขา การจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 และ 
 - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ/หรือ 



 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่ มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
1 ปีหลงัส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  โดยมีหนังสือรับรองจากผูบ้ังคบับัญชาหรือ
หวัหนา้หน่วยงาน  
แบบ 2.2 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต ) 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก ในสาขา 
ทางส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
 - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้
ภาษาองักฤษส าหรับผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก และ/หรือ 
 - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการท าโครงงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1. กรอบแนวคิดโครงงานวิจยั (Concept Research Proposal) ท่ีคาดวา่จะท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 1ชุด 
2. หลกัฐานแสดงพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษ เช่น CU-TEP, PSU-TEP, IELTS, 
TOFEL ประกาศนียบตัรจากสถาบนัสอนภาษา หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเคียงได ้
3. หนงัสือรับรองประสบการณ์การท าโครงการวิจยัจากผูบ้งัคบับญัชา หรือ หวัหนา้
หน่วยงาน หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน 1 ชุด (ถา้มี)  
4. หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงาน 
จ านวน 1 ชุด (ถา้มี) 
5. หนงัสือรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวิชาการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ อาจารยท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเทียบเคียงได ้ท่ีจะให้การดูแลระยะเร่ิมตน้ 
6. ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์เผยแพร่ หรือ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ หรืองานวิจยัใน
ลกัษณะอ่ืน เช่น วิทยานิพนธ์ โครงงานนกัศึกษา (ปริญญาตรี) หรือ ตน้ฉบบัเพื่อส่งตีพิมพ์
จ านวน 1 ชุด 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธินี สินุธก    ประธานหลกัสูตร  
E-mail sutinee.s@psu.ac.th 
นางสาวศศิพชัร พูลสวสัด์ิ                   เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวิชา 
E-mail sasipatch.p@psu.ac.th 
เวบ็ไซตค์ณะ https://www.envi.psu.ac.th/ 
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ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์  
เข้าเรียนภาคการศึกษาท่ี 1      

วนัท่ี 27 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 น. 

แจง้ใหท้ราบภายหลงั  
โดยแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมลผ์ูส้มคัรทุกท่าน 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์  
เข้าเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2566 
เวลา 13.00 น. 

แจง้ใหท้ราบภายหลงั  
โดยแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมลผ์ูส้มคัรทุกท่าน 

สอบสัมภาษณ์  
เข้าเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2566 
เวลา 13.00 น. 

แจง้ใหท้ราบภายหลงั  
โดยแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมลผ์ูส้มคัรทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


