
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                         หลกัสูตรมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นเทคโนโลยีและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ในการจดัการและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเท่ียว ในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค 
และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนใน แผน ก แบบ ก1 
(วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และ แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต วิชาบงัคบั 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่วยกิต) 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์  หรือ เสาร์ - อาทิตย ์ 
4.รูปแบบการเรียน ทั้ง Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท/ ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั - 9 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 9 
วิทยานิพนธ์ 36 18 

รวม 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร   ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 1 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
- เป็นผูมี้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ 
- มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาท่ีจะท าวิจยั ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลงัส าเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ 
 
  ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก 2 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- เป็นผูมี้คะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือ 
- มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาขาวิชาในหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลงั
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา/หน่วยงาน หรือ 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี คุณสมบติัเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรก าหนด หรือ 
 



- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (โปรแกรมแบบกา้วหนา้: Honors program) หรือ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม (โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors 
program) จากคณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

1) หนังสือรับรองการศึกษา และคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation Letters) จากอาจารย์
ผูส้อนหรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 2 ชุด 
2) หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหน่วยงาน/ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 1 ชุด 
3) หนังสือแสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 1 
หนา้กระดาษ A4   
4) โครงการวิจยัแบบยอ่ (Concept Paper) ส าหรับผูท่ี้สมคัรเขา้ศึกษาในแผน ก แบบ ก1 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลาสินี ศรีพรหม   
เบอร์โทรศพัท:์ 0 7627 6000 ต่อ 6486 อีเมล: wilasinee.s@phuket.psu.ac.th    
2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาว ีด ามี   
เบอร์โทรศพัท:์ 0 7627 6000 ต่อ 6484 อีเมล: vipawee.d@phuket.psu.ac.th    
3) รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัยชิ์น บุญถวิล  
เบอร์โทรศพัท:์ 0 7627 6000  ต่อ 6154 อีเมล:  sakshin.b@phuket.psu.ac.th    
4) นางสาวจิตรลดา เอสุจินต ์
เบอร์โทรศพัท:์ 0 7627 6000 ต่อ 6107 อีเมล:  jitlada.a@phuket.psu.ac.th  
 
เวบ็ไซตค์ณะ: https://tephuket.com/  

 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง หอ้งประชุม 1204 

คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

6.2 รอบตลอดปี 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง หอ้งประชุม 1204 

คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
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