
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต    รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา     การจดัการเมอืงนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ัง่ยนื  (ภาคปกติ)   

 คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร                    จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน  15  คน 

 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

แผน ก แบบ ก (2) 

1. สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูในปการศกึษาสุดทายในหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

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)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

แผน ข 

1. สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ตองมปีระสบการณการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและมีหนงัสือรับรองการผานงานอยางนอย 6 เดือน 

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 4 M G 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. วิชาความถนดัทางดานการจัดการ 
ส่ิงแวดลอม  

4. วิชาระเบยีบวธิีวิจยั 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 
 

13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความถนดัทางดานการ
จัดการ ส่ิงแวดลอม  

4. วิชาระเบยีบวธิีวิจยั 

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) 

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                  ไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคบั               18   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               6   

วิทยานิพนธ                12 

แผน ข 

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน                  ไมนับหนวยกิต 

หมวดวิชาบังคบั               18   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา              12 

สารนิพนธ                 6 

 



        หนวยกติ 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

ENLE 600 ปฏิสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองนาอยู        3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 

ENLE 601 ส่ิงแวดลอมเมืองนาอยู          3(3-0-6) 

ENLE 602 การวางแผนยุทธศาสตรแบบบรูณาการเพื่อส่ิงแวดลอมเมืองนาอยู      3(3-0-6) 

ENLE 603 ภูมปิญญานเิวศกับเมืองนาอยู        3(3-0-6) 

ENLE 604 การคิดอยางเปนระบบ          3(3-0-6) 

ENLE 605  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมแบบองครวมของเมืองนาอยูในภาคสนาม     1(0-3-0) 

ENLE 606  การสํารวจและวิเคราะหภูมินิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม     1(0-3-0) 

ENLE 607 บูรณาการการจัดการเมืองนาอยูและส่ิงแวดลอมท่ียัง่ยนืในภาคสนาม     1(0-3-0) 

ENLE 608 บูรณาการการวิจยัเมืองนาอยู          2(2-0-4) 

ENLE 609 สัมมนาการจัดการเมืองนาอยูและส่ิงแวดลอมท่ียัง่ยนื        1(1-0-2) 

หมวดวชิาเลอืก 

ENLE 610 นิเวศวิทยาศาสตรและการวเิคราะหระบบ       3(3-0-6)   

ENLE 611 มลพิษส่ิงแวดลอมชมุชน          3(3-0-6) 

ENLE 612 การจัดการขยะและของเสียอันตราย         3(3-0-6) 

ENLE 613 ส่ิงแวดลอมและพลงังานสีเขยีวของชุมชนเมืองท่ียั่งยืน       3(3-0-6) 

ENLE 614 ขอบังคบัและกฎหมายส่ิงแวดลอม         3(3-0-6) 

ENLE 615 นโยบายสาธารณะส่ิงแวดลอมสําหรบัธรรมาภบิาล       3(3-0-6) 

ENLE 616 ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมในชมุชนและทองถ่ิน      3(3-0-6) 

ENLE 617 การวิเคราะหความเส่ียงและความมัน่คงของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

ENLE 618 เทคโนโลยีทางดานส่ิงแวดลอมเพื่อความยั่งยนืของชุมชน      3(3-0-6) 

ENLE 619 ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยนื        3(3-0-6) 

ENLE 620 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื       3(3-0-6) 

ENLE 621 เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลเพื่อการวางแผนและการพัฒนา  เชิงพื้นท่ี    3(3-0-6) 

ENLE 622 ประเดน็ภมูปิญญาทองถ่ินในการจัดการส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 

ENLE 623 การใชหนวยท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด       3(3-0-6) 

 



        หนวยกติ 

ENLE 624 การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ํา       3(3-0-6) 

ENLE 625 การจัดการทรัพยากรน้ําในชมุชนและทองถ่ิน       3(3-0-6) 

ENLE 626 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับเมืองนาอยู      3(3-0-6) 

ENLE 627 การจัดการสัตวปาในเมือง         3(3-0-6) 

ENLE 628 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

ENLE 629 ภูมนิิเวศและการออกแบบทองถ่ิน        3(3-0-6) 

ENLE 630 สังคมคารบอนต่ํา         3(3-0-6) 

ENLE 631 การจัดการส่ิงแวดลอมในกลุมประเทศอาเซยีน       3(3-0-6) 

ENLE 632 การจัดการความขดัแยง         3(3-0-6) 

ENLE 633 องคกรการเรยีนรูเพื่อความยั่งยนื        3(3-0-6) 

ENLE 634 ความเปนผูนําดานส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 

ENLE 635 สังคมแหงการพัฒนาทีย่ั่งยืน        3(3-0-6) 

ENLE 636 ส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชนอยางยั่งยนื      3(3-0-6) 

ENLE 637 เศรษฐกิจชุมชนเพือ่การพึ่งพาตนเอง       3(3-0-6) 

ENLE 638 บูรณาการการจัดการวิสาหกิจชมุชน        3(3-0-6) 

ENLE 639 ชุมชนนาอยูและชุมชนจักรยาน        3(3-0-6) 

วทิยานพินธ  (สําหรับ แผน ก แบบ ก(2) ) 

ENLE 698 วิทยานพินธ          12(0-48-0) 

สารนพินธ  (สําหรับ แผน ข ) 

ENLE 697 สารนิพนธ          6(0-24-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน   

บูรณาการการวิจยัท่ีตอบสนองแนวคิดหลักของการจัดการเมืองนาอยูและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน  คือ  สภาพแวดลอมของเมือง 

ตองนาอยู มีคณุภาพชวีิตท่ีดี มีความเปนอยูอยางสงบสุข มีความสะดวกสบายท้ังสุขภาพกายและใจ มีความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิน มเีอกลกัษณของศิลปะและวัฒนธรรม มนีโยบายการจดัการเมืองอยางมปีระสิทธิภาพและเปนธรรม  และใหประชาชนได 

เขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐในการพฒันาและจดัการการชุมชนและทองถ่ินของตนเอง  นอกจากทิศทางงานวิจยัของหลักสูตร 

ตอบสนองแนวคดิหลักของการจดัการเมืองนาอยูฯ  จะตองสอดคลองกับความตองการของชมุชนและปญหาท่ีสําคัญเรงดวนเพื่อการ 

พัฒนาประเทศ พรอมกับการวจิยัเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  ยึดหลักภารกิจการมีสวนรวมและสามารถนําผลการวิจยัท่ีไดรบัไป 

ใชประโยชนในเชิงสรางสรรตอชมุชน ทองถ่ิน สังคม องคกรทองถ่ิน องคกรดานส่ิงแวดลอมท้ังในระดับชาติ ภมูิภาค และสากล ซึ่ง 

กรอบการวิจัยประกอบไปดวย 

1. ดัชนชีี้วัดส่ิงแวดลอมในการเปนสังคมเมืองนาอยู 

2. เมืองท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม:การสรางความเขมแข็งของชมุชน พัฒนาสังคมและแกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน,    

 การจัดการพืน้ทีเ่ชิงบูรณาการ, การปองกันและการแกไขปญหามลพิษและฟนฟูส่ิงแวดลอม, การเตรียมความพรอมของ 

ชุมชนและการสรางเครือขาย 

3. ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน และการวางแผนยทุธศาสตรบรูณาการ 

พื่อส่ิงแวดลอมเมืองนาอยู ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการท่ีสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมจีุดเนนที่สอดคลองกับบริบทการเปลีย่นแปลงและภาวะความเส่ียงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  

และส่ิงแวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4. การสรางฐานความรูท่ีมีคณุคาจากภูมปิญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามบรบิทดานส่ิงแวดลอมของ 

ชุมชน 



จุดเดนของหลกัสูตร 

     มุงผลิตมหาบณัฑติท่ีมีจิตสาธารณะ และธรรมาภิบาล เชื่อมโยงบูรณาการความรูแบบพหุวิทยาการระหวางศาสตรทาง 

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สามารถทําการวิจยัเพื่อพัฒนาและสรางสรรคองคความรูในทางวิชาการจัดการเมืองนาอยูและ 

ส่ิงแวดลอมท่ียัง่ยืนใหกับชมุชน ทองถ่ิน สังคม องคกรทองถ่ิน องคกรดานส่ิงแวดลอมท้ังในระดับชาติ ภมูิภาค และสากล 

 

ตองการใหผูสมัครสง Proposal / Concept Paper 

     ตองการใหผูสมัครสงหัวขอ เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) มีความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ ประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

2. ปญหาท่ีทําวจิัยและความสําคัญของปญหา 

3. วัตถุประสงคของการทําวิจยั 

4. แนวทางการดําเนินงานวิจยั/ระเบียบวธิีวิจยั (โดยยอ) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

6. ผูใชประโยชนจากงานวจิัย 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบุคลากร/ผูบริหารองคกรพัฒนาในชุมชน 

2. ผูบริหารองคกรพัฒนาในชุมชน/ผูนําชุมชนและผูบริหารงานอาสาสมัครของชุมชนและทองถ่ิน 

3. นักวิชาการส่ิงแวดลอม 

 

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 (สําหรบัผูสมัครแผน ข)    จํานวน  2  ฉบบั 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  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  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล

รูปแบบ jpeg  
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หมายเหต ุ 1.  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม  สาขาวิชาการจัดการเมืองนาอยูและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน  ลงทะเบียนศึกษารายวิชา 

                     เพื่อเปนการปรบัพื้นฐานในชวงกอนเปดภาคการศึกษา  คือ 

 -  ENLE 600 ปฏิสัมพนัธของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองนาอยู  3  หนวยกิต 

 2.  ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 

 
หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 

                       E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


