
หลกัสตูร     ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ    รหสัในการสมคัร 
 
สาขาวชิา    สิง่แวดลอมศกึษา  (ภาคปกต)ิ          คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 
ภาควชิา      ศกึษาศาสตร 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน   12   คน 
 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
 

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง  ทีม่กีารทาํวทิยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกติ   

จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในระดบัปรญิญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือเป็นผูมคีวามรูความสามารถและมผีลงาน 

ทางวชิาการดเีดน  ซึง่คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ พจิารณาเห็นวามีคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมทีจ่ะเขาศกึษาได 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL INTERNET BASEDทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th 

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั   

โทร:  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
หนวยกติ  
หมวดวชิาบงัคบั            18 
 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา           6 
 
วทิยานิพนธ                                                                                                                                                   36 

 

 

2 5 0 4 D G 0 0 

การสอบขอเขยีน  :   หลกัสตูรฯ  ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั   

       แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวงการ 

       ประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร  ที ่ www.grad.mahidol.ac.th 



                                                                                                  หนวยกติ
หมวดวชิาบงัคบั 
 
SHEE  610  ปรชัญาสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  611  นวตักรรมสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  620  นโยบายและแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม     3(3-0-6) 
 
SHEE  621  การจดัการสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  630  การวจิยัข ัน้สงูสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  631  สมัมนาการวจิยัสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
 
หมวดวชิาเลือก 
 
SHEE  612  การจดัการอบรมสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
SHEE  613  การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูสิง่แวดลอมศกึษา     3(3-0-6) 
 
SHEE  614  การศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยนื        3(3-0-6) 
 
SHEE  622  การจดัการโครงการเชงิยุทธศาสตร       3(3-0-6) 
 
SHEE  623  การจดัการความรูและระบบเครือขายสิง่แวดลอมศกึษา     3(3-0-6) 
 
SHEE  624  การจดัการทองเทีย่วทีย่ ั่งยนื        3(3-0-6) 
 
SHEE  625  การสือ่สารสิง่แวดลอมและการมีสวนรวมสาธารณะ      3(3-0-6) 
 
SHEE  626  การพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศสิง่แวดลอมศกึษา      3(3-0-6) 
 
SHEE  632  การวจิยัเชงิคณุภาพสาํหรบัสิง่แวดลอมศกึษา       3(3-0-6) 
 
SHEE  633  การสรางแบบจาํลองสิง่แวดลอมศกึษา       3(3-0-6) 
 
SHEE  634  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม        3(3-0-6) 
 
SHEE  635  สถติวิจิยัสิง่แวดลอมศกึษา        3(3-0-6) 
 
วทิยานิพนธ 
 
SHEE  699  วทิยานิพนธ         36(0-144-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเนนของงานวจิยัในหลกัสตูร 
     การวจิยัดานสิง่แวดลอมศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ ั่งยืน  เป็นการวจิยัทีเ่นนการสรางนวตักรรมหรือองคความรูใหมเกีย่วกบั
สิง่แวดลอมศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยใหเกดิปญัญาหรือจติสาํนึกในการเขามามีสวนรวมในการจดัการ การสงเสรมิและ
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
เป็นหลกัสตูรPh.D. (Environmental Education) เรียน Course Work 24 หนวยกติ ทาํวทิยานิพนธ 36 หนวยกติ  

สามารถเรียนจบไดภายใน 3 ปี  อยางมาก 6 ปีเนนการวจิยัเพือ่สรางนวตักรรมหรือองคความรูใหมเกีย่วกบัสิง่แวดลอมศกึษาที่
นําไปสูการพฒันาทรพัยากรมนุษยใหเกดิปญัญาหรือจติสาํนึกในการเขามามีสวนรวมในการจดัการ การสงเสรมิและรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอม 

 



 

ทนุทีห่ลกั
 ทนุเฉลมิพ

 

รายละเอี
หลกัสตูรป
คณุสมบตัิ

 

อาชีพทีส่
1. อ

2. นั

3. นั

 

การสมคั
รบัสมคัร เ

 
หลกัฐาน

ผูสมคั
ไมเกนิ
 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 

 
อาจารยผ
อาจารย ด

โทรศพัท  
E-mail: c

  
 

เจาหนาท
 

คณุศริริกัษ

โทรศพัท0

Email :s
สาํนกังาน
 
 
หมายเหตุ
 
 

ห

กสตูรสาขาวชิ
พระเกยีรต ิ60 

อยีดอืน่ๆ 
ปรชัญาดษุฎบีณั
ขิองผูมีสทิธิส์ม ั

สามารถประก
อาจารยในระดบั

นกัวจิยัอสิระและ

นกัวชิาการสิง่แว

คร 
เฉพาะทาง Inte

นการสมคัร 
ครสงเอกสารหลกั
น 2 MB  รูปแบบ

รูปถายขนาด 1

สาํเนาปรญิญาบ

หนงัสอืรบัรองว

Transcript ฉ

Grade Repo
จนถงึปีการศกึษ

สาํเนาบตัรประ

สาํเนาทะเบยีน

หนงัสอืรบัรองผ

เอกสารหลกัฐา

ผูรบัผดิชอบ 
ดร.วีร  ระวงั    ป

 089-449030
csemodel@h
 

ทีป่ระสานงาน

ษ  ปั่มแมนปืน 

02-8002840 ต

iriruk.pum @
นภาควชิาศกึษาศ

  1.  ดรูายละเอี

หากมีขอสงสยั โ

ชามีใหนกัศกึ
ปี ครองราชสม

ณฑติ สาขาสิง่แว
คัรในอนาคตอนั

กอบไดหลงัจ
บบณัฑติศกึษาข

ะนกัวจิยัท ั่วไปใ

วดลอมศกึษาหรื

ernet   ที ่ http

กฐานประกอบการ
บไฟล pdfเฉพาะ

1 น้ิว  

บตัร/หรือหนงัสื

วากาํลงัศกึษาอ

ฉบบัสมบูรณตลอ

ort ทีป่รากฏราย
ษาสดุทายกอนส

ะชาชน

บาน 

ผลการสอบควา

นการชาํระเงนิ 

ประธานคณะก

04, 086-2502
hotmail.com 

น 

 

ตอ 1302 

@mahidol.ac.
ศาสตร  คณะสงั

อยีดขอมลูการศึ

โปรดตดิตองาน
E-mail : 

กษา 
มบตั ิ

วดลอมศกึษา เป็
นัใกลจะพฒันา

ากสาํเร็จการ
องมหาวทิยาลยั

ในสงักดัหนวยง

รือผูบรหิารดาน

p://www.grad

รสมคัรในระบบ O
ะรูปถายใหสงไฟล

 

สอืรบัรองการจบ

ยูในปีการศกึษา

อดหลกัสตูร (สาํ

ยวชิา และเกรดท
สาํเร็จการศกึษา

 

 

ามรูภาษาองักฤษ

 

รรมการบรหิาร

2835 

th 
งคมศาสตรและ

ศกึษาตอเพิม่เตมิ

นรบันกัศกึษา โ
gradthai@m

ป็นหลกัสตูรปรญิ
าเป็นหลกัสตูรสิง่

รศกึษา 
ยรฐัและภาคเอก

านของรฐัและภ

นสิง่แวดลอม 

d.mahidol.ac

Online ดวยวธิ ี
ลรูปแบบ jpeg

บการศกึษา (สาํ

าสดุทาย  (สาํห

าหรบัผูทีจ่บการ

ทีไ่ดรบัต ัง้แตภ
า (สาํหรบัผูทีก่าํ

ษ 

รหลกัสตูรปรชัญ

ะมนุษยศาสตร  

มไดที ่www.gr

โทร. 0 2441 4
mahidol.ac.th

ญญาเอกทีร่บัผูส
งแวดลอมศกึษา

กชน 

ภาคเอกชน 

.th        

Uploadไฟลเทา

 

าหรบัผูทีจ่บการ

รบัผูทีก่าํลงัศกึษ

รศกึษาแลว)

าคการศกึษาแร
าลงัศกึษาอยู) 

 

 

 

ญาดษุฎบีณัฑติ 

มหาวทิยาลยัมห

rad.mahidol.

4125 ตอ 208-

สมคัรจากทกุสา
านานาชาต ิ

นัน้โดยขนาดของ

รศกึษาแลว)   

ษาอยู)

รก 

สาขาสิง่แวดลอ

หดิล  ศาลายา 

ac.th 

-210, 0 2441 

าขาวชิา โปรดดู

องไฟลเอกสารตาง

  

  

  

  

  

  

  

  

อมศกึษา 

9129, 

ดเูอกสารแนบ 

ง ๆ   


