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ปรชัญา 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้าง    
องค์ความรู ้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีส ิ ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม ในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ การท่องเที่ยว 
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
1) แผน ก แบบ ก1 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโททาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์ ส ิ ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร ์ หร ือปริญญาตรีใน
ส า ข า ว ิ ช า อ ื ่ น โ ด ย ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม เ ห ็ น ชอบ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  

- เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 3.00 
หรือ 

- มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะท า
วิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังส าเร็จการศึกษาข้ันปรญิญาตรี หรือ 

- มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที ่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

 
 

2) แผน ก แบบ ก 2 
- เป็นผู ้ส  าเร ็จการศึกษาขั ้นปร ิญญาตรีหรือปริญญาโททาง

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 2.50 
หรือ 

- มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาใน
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี คุณสมบัติเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 
3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมแบบ
ก้าวหน้า: Honors program) หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภ ูม ิสารสนเทศสิ ่งแวดล ้อม 
(โปรแกรมแบบก้าวหน้า: Honors program) จากคณะ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) แผน  ก  แบบ ก 1  36 หน่วยกิต  
 -  วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต    
2) แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ         9 หน่วยกิต   
     - หมวดวิชาเลือก   9 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ ์   18 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 



รายวชิา 
1) หมวดวิชาบังคับ            9    หน่วยกิต 

978-501 
 
 
 
 

ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
(Environmental Systems and 
Integrated Environmental 
Management) 

3(3-0-6) 

978-502 
 

เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศสิ่งแวดลอ้ม 
(Environmental Geoinformatics 
Technology) 

3(2-2-5) 

978-503 
 

ระเบียบวิธีวิจยัด้านสิ่งแวดล้อมและสถิติ 
(Environmental Research 
Methodology and Statistics) 

3(3-0-6) 

978-504 
 

สัมมนา*  (Seminar) 1(0-2-1) 

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน 
โดยไม่นับหน่วยกติ 
 

2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 
14 รายวิชา 
978-511 เทคนิคการวิเคราะหม์ลสาร (Pollutant 

Analysis Techniques) 
3(3-0-6) 

978-512 การจัดการขยะและเทคโนโลยี (Waste 
Management and Technology) 

3(3-0-6) 

978-513 เทคโนโลยีการจดัการน า้ทิ้ง 
(Wastewater Management 
Technology) 

3(3-0-6) 

978-514 การประเมินและจัดการความเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Risk 
Assessment and Management) 

3(3-0-6) 

978-515 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ (Integrated 
Environmental Impact 
Assessment) 

3(3-0-6) 

 
 
 

 
 
978-516 
 

การป้องกันมลภาวะแบบบูรณาการ 
(Integrated Pollution Prevention) 

3(3-0-6) 

978-517 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร (Participatory Approach 
in Resource Management) 

3(3-0-6) 

978-518 นาโนเทคโนโลยเีพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Nanotechnology for 
Environmental Management) 

3(3-0-6) 

978-519 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและ
การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(Climate Change and 
Environmental Management) 

3(3-0-6) 

978-611 การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน (Site 
Remediation) 

3(3-0-6) 

978-612 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health 
Management) 

3(3-0-6) 

978-613 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (Environmental 
Management and Safety 
Standards) 

3(3-0-6) 

978-614 ชีวฟิสิกส์ส าหรับสิ่งแวดล้อม 
(Biophysics for Environment) 

3(3-0-6) 

978-615 การวัดการสังเคราะหด์้วยแสงของพืช 
(Measurements of Photosynthesis 
in plants) 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
จ านวน 5 รายวิชา 
978-521 นิเวศวิทยาทางทะเลขั้นสูง (Advanced 

Marine Ecology) 
3(3-0-6) 

978-522 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และการอนรุักษ ์(Marine Biodiversity 
and Conservation) 

3(3-0-6) 

978-523 การจัดการพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Marine and Coastal 
Protected Area Management) 

3(3-0-6) 

978-524 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ (Integrated 
Marine and Coastal Zone 
Management) 

3(3-0-6) 

978-525 มลพิษทางทะเล (Marine Pollution) 3(3-0-6) 

 
 
2.3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้มเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จ านวน 5 รายวิชา 
978-531 หลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Tourism Principles) 
3(3-0-6) 

978-532 การจัดการผลกระทบการท่องเที่ยว 
(Tourism Impact Management) 

3(3-0-6) 

978-533 การจัดการกระบวนการชายฝั่งของการ
ท่องเที่ยว (Coastal Process 
Management of Tourism) 

3(3-0-6) 

978-534 การพัฒนาผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism 
Product Development) 

3(3-0-6) 

978-535 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 3(3-0-6) 
 
 
 

2.4) กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จ านวน 13 รายวิชา 
 
978-541 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global 

Positioning System) 
3(2-2-5) 

978-542 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Geographic 
Information System) 

3(2-2-5) 

978-543 การรับรูจ้ากระยะไกลขั้นสูง 
(Advanced Remote Sensing) 

3(2-2-5) 

978-544 การจ าแนกข้อมูลภาพเชิงเลขและการ
วิเคราะห์ (Digital Image 
Classification and Analysis) 

3(2-2-5) 

978-545 การประมวลผลภาพดิจติอลส าหรบัภูมิ
สารสนเทศ (Digital Image 
Processing for Geoinformatics) 

3(2-2-5) 

978-546 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบ
หลายเกณฑ์ (Spatial Multi-Criteria 
Decision Analysis) 

3(2-2-5) 

978-547 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่และการ
สร้างแบบจ าลองระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(Spatial Data Analysis 
and GIS Modeling) 

3(2-2-5) 

978-548 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการพิบัติภัย 
(Geo-Informatics for Natural 
Disasters Management) 

3(2-2-5) 

978-549 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพ่ือการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Spatial Analysis 
for Environmental Problem 
Management) 

3(2-2-5) 

978-641 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Decision Support 
System for Environmental 
Management) 

3(3-0-6) 

978-642 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ 
(Web-based Geospatial 
Programming) 

3(2-2-5) 

 
 



978-643 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Spatial Environmental 
Database Management) 

3(2-2-5) 

978-644 การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Land Evaluation and Planning) 3(3-0-6) 

 
2.5) รายวิชาเลือกทั่วไป จ านวน 2 รายวิชา 
978-551 หัวข้อพิเศษส าหรับบณัฑติศึกษา 1 

(Special Topics for Graduate 
Studies I) 

3(x-y-z) 

978-552 หัวข้อพิเศษส าหรับบณัฑติศึกษา 2 
(Special Topics for Graduate 
Studies II) 

3(x-y-z) 

 
3) วิทยานิพนธ ์

978- 601   วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
978- 602   วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 
หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศกึษาวิชาใดวิชาหนึ่งตามระเบยีบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรยีนรายวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่
หลักสตูรก าหนด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษา 
 แผน ก แบบ ก1 
- ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต 
- สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- สอบผ่านการน าเสนอวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของ
นักศ ึกษา หร ือสอบผ ่านการเร ียนการสอนรายวิชา
ภาษาอ ั งกฤษ (ผ ู ้ ท ี ่ จะลงทะ เบ ี ยน เร ี ยนรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
PSU-TEP มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง) 
 

 แผน ก แบบ ก2 
- ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต  โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
- สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- สอบผ่านการน าเสนอวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
- น าเสนอผลงานวิจัยเพื ่อวิทยานิพนธ์ ต่อที ่ประชุมทาง

ว ิ ช าการท ี ่ ม ี ร าย งานการประช ุ มฉบ ั บ เต ็ม  ( full 
proceeding) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  

- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของ
นักศ ึกษา หร ือสอบผ ่านการเร ียนการสอนรายวิชา
ภาษาอ ั งกฤษ (ผ ู ้ ท ี ่ จะล งทะ เบ ี ยน เร ี ยนรายว ิ ชา
ภาษาอังกฤษจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
PSU-TEP มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง)   
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