
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (นานาชาติ) 
                    หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลกัสูตรนานาชาติ) เป็นหลกัสูตรสห
วิทยาการท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถและทกัษะการปฏิบติัการและทกัษะการวิจยัในดา้นวิทยาศาสตร์ระบบ
โลก ท่ีสามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีรวมไปถึงการวิจยัเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติ 
และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยนื  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  15 คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1 /   แผน ก แบบ ก2-1  / แผน ก แบบ ก2-2 
3.การจดัการเรียนการสอน เรียนวนัจนัทร์ - ศุกร์                
4.รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 90,000 บาท / ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2-1 ก แบบ ก2-1 

หมวดวิชาบงัคบั 2 (S/U) 12 + 1 (S/U) 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - - 3 
วิทยานิพนธ์ 36 24 18 
หมวดการศึกษาพิเศษ 2 (S/U) 1 (S/U) 1 (S/U) 

รวม 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก แบบ ก1 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผล
การเรียนดีมาก หรือ 

- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลงานตีพิมพแ์ละ/
หรือโครงงานวิจยัในระดบัปริญญาตรี (Senior Project) ท่ีมีคุณภาพดีมาก 

- ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS   
- ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดขา้งต้นอาจได้รับการยอมรับให้เขา้

ศึกษา โดยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก2-1 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) โดยมีผล

การเรียนดี หรือ 
- เป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง (Higher Graduate 

Diploma Degree) ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 หรือ 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma Degree) ท่ี

มีเกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.75 หรือ 
- หลงัจากภาคการศึกษาแรกหากนักศึกษามีผลการเรียนสะสมน้อยกว่า 3.25 ต้อง

เปล่ียนแผนการศึกษาเป็นแผน ก แบบ ก2-2 
- ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS   



- ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดขา้งต้นอาจได้รับการยอมรับให้เขา้
ศึกษา โดยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก2-2 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (Bachelor Degree) หรือ 
- เป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูง (Higher Graduate 

Diploma Degree) ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 หรือ 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma Degree) ท่ี

มีเกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 หรือ 
- ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS   
- ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดขา้งต้นอาจได้รับการยอมรับให้เขา้

ศึกษาโดยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

 
8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

- แผนการศึกษาวิจยั (Study Plan) 
- ส าเนาใบรับรองการศึกษา (Certificate) และใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  
- ส าเนาผลคะแนนภาษาองักฤษ TOEFL หรือ IELTS (หรือเทียบเท่า) 
- ประวติัส่วนตวั (Curriculum Vitae, CV) 
- ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนา Passport 
- ใบรับรองแพทย ์ 
- เอกสารการประกนัสุขภาพ หรือ Health Insurance (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ช่ือ รองศาสตราจารย ์ดร.วรวิทย ์วงศนิ์รามยักุล  
ต าแหน่ง ประธานหลกัสูตร 
โทรศพัท ์076-276000 ต่อ 6482   อีเมล worawit.won@phuket.psu.ac.th  
 
ช่ือ นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด ต าแหน่ง เลขาหลกัสูตร  
โทรศพัท ์076-276000 ต่อ 6434 อีเมล aatitaya.n@phuket.psu.ac.th 
 
Website: https://tephuket.com 
Facebook : https://www.facebook.com/tepsuphuket 
อีเมล : fte@phuket.psu.ac.th  

 
ก าหนดการสอบ   
ไม่มีการสอบ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมมบติัจากใบสมคัรและเอกสารการสมคัร  
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