
หลกัสูตร     ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ    รหสัในการสมัคร 
 
สาขาวิชา    สิง่แวดลอมศึกษา  (ภาคปกติ)          คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 
ภาควชิา      ศึกษาศาสตร                                จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา จาํนวน  15  คน 
 
 
 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาใดวชิาหนึ่ง  ท่ีมีการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต  จาก 

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบัปริญญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือเปนผูมคีวามรูความสามารถและมผีลงาน 

ทางวิชาการดีเดน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นวามีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาได 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  500  คะแนน  หรือ TOEFL   

  Computer - based ท่ีระดับคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 61  

  คะแนน  หรือ  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  5  คะแนน   กรณผีูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัคร 

       ตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
 
1. วิชาภาษาอังกฤษ 
 
2. วิชาความรูท่ัวไป 
 

8.30 – 11.30 น. 
 

11.30 – 12.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 
 
2. วิชาความรูท่ัวไป 
 

8.30 – 11.30 น. 
 

11.30 – 12.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
 
 
 
 

2 5 0 4 D G 0 0 



โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                              หนวยกติ 
หมวดวิชาบังคบั                18   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               6   
  
วิทยานิพนธ                                                                                                                                                      36 
 

 
                                                                                                              หนวยกติ
หมวดวชิาบงัคบั 
  
SHEE  610  ปรัชญาส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  611  นวัตกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  620  นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 
 
SHEE  621  การจัดการส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  630  การวิจยัขัน้สูงส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  631  สัมมนาการวิจยัส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
SHEE  612  การจัดการอบรมส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  613  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรยีนรูส่ิงแวดลอมศึกษา     3(3-0-6) 
 
SHEE  614  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยนื        3(3-0-6) 
 
SHEE  622  การจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร       3(3-0-6) 
 
SHEE  623  การจัดการความรูและระบบเครือขายส่ิงแวดลอมศกึษา                 3(3-0-6) 
 
SHEE  624  การจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยนื        3(3-0-6) 
 
SHEE  625  การส่ือสารส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมสาธารณะ      3(3-0-6) 
 
SHEE  626  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศส่ิงแวดลอมศึกษา      3(3-0-6) 
 
SHEE  632  การวิจยัเชิงคณุภาพสําหรับส่ิงแวดลอมศึกษา       3(3-0-6) 
 
SHEE  633  การสรางแบบจําลองส่ิงแวดลอมศกึษา       3(3-0-6) 
 
SHEE  634  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 
 
SHEE  635  สถิติวิจยัส่ิงแวดลอมศึกษา        3(3-0-6) 
 
วทิยานพินธ 
 
SHEE  699  วิทยานิพนธ                36(0-144-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
 



งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน 
     การวิจัยดานส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพฒันาท่ียั่งยนื  เปนการวิจัยและการบริหารจัดการทางการศึกษา  เพื่อการสงเสริม 

และรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมหรอืการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

    เปนหลักสูตร Ph.D. (Environmental Education) เรียน Course Work 24 หนวยกิต  ทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต  

สามารถเรียนจบไดภายใน 3 ป  อยางมาก 6 ป เนนการสงเสรมิและรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมดวยวิธีการทางการศึกษาหรือ 

การจัดการเรยีนรู 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

       ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบตัิ  

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

     หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา หรือ ปร.ด. (ส่ิงแวดลอมศึกษา หรือ Ph.D. (Environmental 
Education) ใชเวลาศึกษาโดยเฉล่ีย 3 ป (หากสอบภาษาอังกฤษผานดวยแลว) เปนหลักสูตรปรญิญาเอกที่รับผูสมัครจากทุก
สาขาวิชา โปรดดูเอกสารแนบ คณุสมบัติของผูมสิีทธิ์สมัครในอนาคตอันใกลจะพฒันาเปนหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษานานาชาติ   

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. อาจารยผูสอนในระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยรฐัและภาคเอกชน 

2. นักวิจยัอิสระ นักวิจัยสังกัดหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน 

3. นักวิชาการส่ิงแวดลอมศึกษาหรือนักบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมศึกษา 

       

การสมคัร 

 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   
เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 

 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
  E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     รศ.ดร. รชัชานนท  ศภุพงศพเิชฐ    (E-mail :supapongpichate@gmail.com) 

 หองสํานักงานภาควิชาศึกษาศาสตร  อาคาร 3  ชั้น 2 

 ภาควชิาศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร ม.มหิดล ศาลายา 

 โทรศัพท  081-6845262, 02-8002850-52 ตอ 1300, 1301    

  

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

           นางรตันาภรณ  ปานยิม้     (Email : ratanapron.nap@mahidol.ac.th)      

 หองสํานักงานภาควิชาศึกษาศาสตร  อาคาร 3  ชั้น 2 

 ภาควชิาศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร ม.มหิดล ศาลายา 

 โทรศัพท  02-8002840-78 ตอ 1302    

 
 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 


