
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                    รหสัในการสมัคร 

สาขาวิชา     เทคโนโลยกีารจัดการสิง่แวดลอม (ภาคพเิศษ)  คณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน   30   คน  

(แผน ก = 25 คน , แผน ข = 5 คน ) 

 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

แผน ก แบบ ก (2) 

1. สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูในปการศกึษาสุดทายในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน   

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบ               

วิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียนทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

แผน ข 

1. สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีประสบการณการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  อยางนอย 2 ป 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน   

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบ               

วิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียนทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

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

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

 
 
 
 
 
 

2 4 0 1 M S 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูดานทรพัยากร 

     และส่ิงแวดลอม 

 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูดานทรพัยากร 

     และส่ิงแวดลอม 

 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 

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

 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2) 

หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                                  15   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                    9   

วิทยานิพนธ                                                                                                                                                        12 

 

แผน ข 

หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                                  15   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                   15   

สารนิพนธ                                                                                                                                                           6 

 
 
 

 
            หนวยกิต 

หมวดวชิาบงัคบั    

ENTM 500 นิเวศวิทยาศาสตร และการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 

ENTM 501 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัส่ิงแวดลอมและสถิติวิเคราะห      3(3-0-6) 

ENTM 502 ทฤษฎีทางสังคมศาสตรกับการบูรณาการดานการจัดการส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

ENTM 503 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

ENTM 504 การศึกษาภาคสนาม         3(0-9-0) 

หนวยกติ



หมวดวชิาเลอืก 

ENTM 510 ทรัพยากรประมงและการจัดการ        3(3-0-6) 

ENTM 511 การจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา         3(3-0-6) 

ENTM 512 การจัดการชายฝงอยางบูรณาการ        3(3-0-6) 

ENTM 513 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบ      3(3-0-6) 

ENTM 514 การจัดการพิบตัิภยัทางธรรมชาต ิ        3(3-0-6) 

ENTM 515 นิเวศวิทยาภูมิทัศนและการจัดการ        3(3-0-6) 

ENTM 516 ภูมิปญญานเิวศทองถ่ิน         3(3-0-6) 

ENTM 517 นิเวศวิทยาสัตวปาและการจัดการ        3(3-0-6) 

ENTM 518 นิเวศวิทยามนษุยในการจดัการส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ    3(3-0-6) 

ENTM 519 การจัดการทรัพยากรที่ดนิทางพฤกษภมูิศาสตร      3(3-0-6) 

ENTM 520 เคมีดนิทางส่ิงแวดลอม         3(3-0-6) 

ENTM 521 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับส่ิงแวดลอมชุมชน     3(3-0-6) 

ENTM 522 การจัดการคุณภาพอากาศ        3(3-0-6) 

ENTM 523 การจัดการขยะ          3(3-0-6) 

ENTM 524 เทคโนโลยีชวีภาพส่ิงแวดลอมและการประยุกตเพื่อการจัดการมลพิษ    3(3-0-6) 

ENTM 525 เทคโนโลยีการฟนฟูส่ิงแวดลอมโดยชีวภาพและพืช      3(3-0-6) 

ENTM 526 การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา       3(3-0-6) 

ENTM 527 การจัดการและควบคุมมลพษิทางน้ํา       3(3-0-6) 

หมวดวชิาเลอืก 

ENTM 528 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสียง       3(3-0-6) 

ENTM 529 เทคโนโลยีในการจดัการของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย    3(3-0-6) 

ENTM 530 เทคโนโลยีสีเขยีวสําหรับส่ิงแวดลอมและพลังงานท่ียั่งยืน      3(3-0-6) 

ENTM 531 การจัดการกาซเรือนกระจก        3(3-0-6) 

ENTM 532 ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม พลังงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและคุณภาพ  3(3-0-6) 

ENTM 533 สถิติสําหรับการติดตามมลพษิทางส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

ENTM 534 เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากร   3(3-0-6) 

ENTM 535 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมและทรพัยากร       3(3-0-6) 

ENTM 536 เครื่องมือและเทคนคิในการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากร     3(3-0-6) 

ENTM 537 สารสนเทศทรพัยากรน้ํา         3(3-0-6) 

ENTM 538 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรและภมูสิถิติเพื่อการวเิคราะหและสนบัสนุนการตัดสินใจ 

                   ดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

ENTM 539 ส่ิงแวดลอมศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน     3(3-0-6) 

ENTM 540 การประเมินทางส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 

ENTM 541การวิเคราะหเชิงปรมิาณสําหรบัการจัดการส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

วทิยานพินธ 

ENTM 698 วิทยานพินธ                  12(0-36-0) 

สารนพินธ 

ENTM 697 สารนิพนธ                    6(0-18-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 



 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
        โครงการวิจัยของหลักสูตรครอบคลุมการวจิัยตางๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรดินและน้ํา การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  

 การจัดการส่ิงแวดลอม  การฟนฟูส่ิงแวดลอม  เครื่องมือเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมและนโยบายและการวางแผนส่ิงแวดลอม  ฯลฯ 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

  -  เนนการเรยีนการสอนแบบบรูณาการแกกลุมผูทํางานประจํา  โดยจัดการเรยีนในวนัเสารและวนัอาทิตย 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 

- ทุนสนบัสนนุนักศึกษาท่ีจบการศกึษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล เขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม (ภาคพเิศษ) 

- ทุนสนบัสนนุการทําวิทยานิพนธบางสวน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม  

(ภาคพิเศษ) 

- ทุนสนบัสนนุนักศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม (ภาคพเิศษ) ท่ี
สําเร็จการศึกษาภายใน 2 ปการศึกษา 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

- สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในตําแหนงตางๆ  เชน 

a. นักวิชาการส่ิงแวดลอม 

b. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

c. นักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

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 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  สําหรับผูสมัครแผน ข    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  



 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
 

 1.  รศ.ดร.ปกรณ  สวุานชิ   (E-Mail :  parkorn.suw@mahidol.ac.th) 

 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห  ชั้น 2  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา  

 โทรศัพท 0 2441 5000 ตอ 1220   โทรสาร 0 2441 9507 

 

 2.  ผศ.ดร.อจัฉรา  อศัวรจุกิลุชยั   (E-Mail :  achara.uss@mahidol.ac.th) 

 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห  ชั้น 3  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา  

     โทรศัพท 0 2441 5000 ตอ 2308   โทรสาร 0 2441 9507 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร  

          นางสาวอารยา  นอบนอม     (E-mail : araya.nob@mahidol.ac.th) 

 งานบริการการศกึษา  ชั้น 1  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  ม.มหิดล  ศาลายา  

     โทรศัพท 0 2441 5000 ตอ 1101   โทรสาร 0 2441 9507 

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

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

 
 


