คำแนะนำ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2561
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำและจัดกำรเมือง
วิทยำลัยพัฒนำมหำนคร มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
1. ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์
ชั้ น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 หรื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์ www.nmu.ac.th หรื อ
http://imd.nmu.ac.th
2. การกรอกข้อมูล ในใบสมัครต้องถูกต้องและครบถ้วน แล้วยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2561 ใบสมัครขอได้ทวี่ ิทยาลัยพัฒนามหานคร หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ http://nmu.ac.th หรือ http://imd.nmu.ac.th
3. การยื่นใบสมัครทาได้ 2 วิธี คือ
(1) สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์
ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 โทรศัพท์ 02-214-4366 ในเวลาทาการ 08.00 - 16.00 น.
(2) สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าไปรษณีย์ส่งถึง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิร าช อาคารศรีจุล ทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ดังตัว อย่าง (ถือวัน ที่ประทับตรำทำงไปรษณีย์ต้น ทำงเป็น
สำคัญ)

ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง...................................
......................................................
......................................................
......................................................

กรุณาส่ง

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อาคารศรีจุล ทรัพย์ ชั้น 19
เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครฯ มีดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตากันแดด แต่งกายสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายในคราวเดียวกัน)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
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(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองคะแนนรายวิชา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วให้ระบุคะแนนหรือ
แต้มเฉลี่ยสะสม ส่วนผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรให้ใช้หนังสือรับรองคะแนนรายวิชาที่
ได้ศึกษามาทั้งหมดและให้นาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาแสดงด้วยในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
จานวน 1 ชุด
(5) สาเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า (ถ้ามี) โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จานวน 1 ชุด
(6) สาเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC
หรือ อื ่น ๆ กรณีที ่ย ัง ไม่ม ีผ ลการสอบภาษาอัง กฤษให้น ามายื ่น ภายหลัง ได้ หนัง สือ รับ รอง
ประสบการณ์การทางาน (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
(7) ส าเนาเอกสารส าคั ญอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคัญ การเปลี่ ย นชื่ อ – ชื่ อ สกุล ใบส าคั ญ การสมรส
ใบสาคัญการหย่า ฯลฯ (ใช้ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) จานวน 1 ชุด
ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสาเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้ วิทยาลัยจะไม่คืนหลักฐานและเอกสารการ
สมัครทั้งหมดที่รับไว้แล้วให้ผู้สมัคร ไม่ว่าผู้สมัครจะเป็นผู้มีสิทฺธิเข้าสอบหรือไม่
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สาเร็จปริญญาตรีหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557
ผู้ สมัครที่ส าเร็ จการศึกษาระดั บอนุปริญญาหรื อเทียบเท่ามาก่อน แล้ วมาเรียนต่อในระดั บ
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนาใบคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับอนุ ปริญญาหรือ
เทียบเท่าส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
4.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ CU-TEP ≥
45 หรื อ TU-GET ≥ 520 หรื อ TOEFL ≥ 430 หรื อ IELTS ≥ 4 หรื อ TOEIC ≥ 400 หรื อ
เทียบเท่า
คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ ซึ่งอยู่นอกเหนือจำกเกณฑ์ดังกล่ำว อำจได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้มี
สิทธิสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกกำรรับเข้ำศึกษำ
6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลาสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
2561 เป็นต้นไป ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19
เลขที่ 44 ถนนพระราม 1
7. จานวนที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ประมาณ 25 คน
8. อัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 ปรัชญาและความสาคัญ
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการพัฒนาและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
และมหานครในอนาคต มีทักษะแห่งอนาคต มีความเชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการพัฒนาและ
จัดการเมือง และมหานคร เพื่อสร้างเมืองและธารงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและสิ่งอานวย
ความสะดวก รู้จักจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาล
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตามทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนาจัดการเมืองต่อไป
 การพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ตามลักษณะของการพัฒนาและจัดการเมือง
และมหานคร ที่มีกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่หลายสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรได้คานึงถึง การเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาและจัดการเมืองในอนาคต รวมทั้งความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาและจัดการเมื องที่มี
ทักษะ และมีความรู้ความสามารถในการดาเนินการจัดการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการเมืองและมหานครร่วมสมัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งกายภาพ สิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคมวัฒ นธรรม ซึ่งประกอบด้ว ย 1) การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการ
พัฒ นาเมือ งและมหานครของโลก 2) ทฤษฎีก ารพัฒ นาเมือ งและมหานครสากล 3) การวิเ คราะห์แ ละ
ประเมิน ศัก ยภาพและข้อ จากัด ของการพัฒ นา 4) ความรู้แ ละความเข้า ใจในนวัต กรรมพัฒ นาและจัด
การเมืองร่วมสมัยในลักษณะพหุภาคี 5) ความรู้ความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและการ
จัดการเมืองบนฐานของการวิจัยประยุกต์ 6) ทักษะในการกาหนดนโยบายและการปฏิบัติงานพัฒ นาและ
จัดการเมือง
หลักสูตรจึงให้ความสาคัญในการเตรียมบุคลากรเพื่อการจัดการและพัฒนากรุงเทพมหานครและ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อื่น ๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อยู่ ภ ายใต้ความร่ว มมือกับ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัยขั้นสูงเพื่อรองรับการพัฒนา
และจัดการเมืองโดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา มีกาหนดจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2559 โดยสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(อาคารศรีจ ุล ทรัพ ย์ ชั้น 19) และหน่ว ยงานระดับ ส านัก และส านัก งาน ตลอดจนห้อ งปฏิบัติก ารของ
กรุงเทพมหานคร
เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ เพื่อดาเนินงานด้านการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่อยู่อาศัย การวางแผนพัฒนาเมือง การบริการสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข ในฐานะ
- ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
- นักธุรกิจ ที่ปรึกษานักวิชาการ นักวิจัยและนักวิเคราะห์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัด
การเมือง
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 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผน ก ทาวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทาสารนิพนธ์

วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาบังคับ
รายวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

แผน ก
(2) หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ข
(2) หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

มีสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน 2) การพัฒนา
และจัดการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 3) การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) การ
พัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ
 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา
ต้น และภาคการศึกษาปลาย มีร ะยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแต่ล ะภาค มีเวลาเรียน 16 สั ปดาห์ โดย
หลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข ใช้เวลาเรียน ๓ ภาคการศึกษา สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 กาหนดเวลาเรียน
วันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา ๑6.30 – 19.30 น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนเรียน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓2,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด รวมไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

แผน ก แบบ ก 2 (36 Cr.)

แผน ข (36 Cr.)

วิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (2 วิชา) (2 Cr.)
3080601 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการเมือง 1
1 Cr.
3080602 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการเมือง 2
1 Cr.

วิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (2 วิชา) (2 Cr.)
3080601 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการเมือง 1
1 Cr.
3080602 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการเมือง 2
1 Cr.

วิชาบังคับ (6 วิชา) (18 Cr.)
3080611 ความเป็นเมือง แนวโน้ม โอกาสและความท้าทาย
ในการพัฒนามหานคร
3080612 การวางแผนพัฒนาและจัดการเมืองและมหานคร:
ทฤษฎีและการปฏิบัติ
3080613 นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฎหมายในการพัฒนา
และจัดการเมือง
3080614 เทคนิคการวิเคราะห์ กลยุทธ์ และเครื่องมือในการพัฒนาและ
จัดการเมือง
3080615 เศรษฐศาสตร์มหานครและอสังหาริมทรัพย์
3080616 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการบริหารจัดการเมือง

วิชาบังคับ (6 วิชา) (18 Cr.)
3080611 ความเป็นเมือง แนวโน้ม โอกาสและความท้าทาย
ในการพัฒนามหานคร
3080612 การวางแผนพัฒนาและจัดการเมืองและมหานคร:
ทฤษฎีและการปฏิบัติ
3080613 นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฎหมายในการพัฒนา
และจัดการเมือง
3080614 เทคนิคการวิเคราะห์ กลยุทธ์ และเครื่องมือในการพัฒนาและ
จัดการเมือง
3080615 เศรษฐศาสตร์มหานครและอสังหาริมทรัพย์
3080616 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการบริหารจัดการเมือง

วิชาเลือก (เลือก 2 วิชา) (6 Cr.)
3080721 การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3080722 การออกแบบและพัฒนาเมือง
3080731 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
3080732 การเงินและการคลังเมือง
3080741 การพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
3080742 การจัดการพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตเมือง
3080743 การจัดการและการวางแผนการขนส่งในเมือง
3080751 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง
3080752 ภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตเมือง
3080753 การจัดการการบริการสุขภาพเขตเมือง
3080760 เอกัตศึกษา

วิชาเลือก (เลือก 4 วิชา) (12 Cr.)
3080721 การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3080722 การออกแบบและพัฒนาเมือง
3080731 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
3080732 การเงินและการคลังเมือง
3080741 การพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
3080742 การจัดการพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตเมือง
3080743 การจัดการและการวางแผนการขนส่งในเมือง
3080751 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง
3080752 ภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตเมือง
3080753 การจัดการการบริการสุขภาพเขตเมือง
3080760 เอกัตศึกษา

3080870 วิทยานิพนธ์ (12 Cr.)

3080871 สารนิพนธ์ (6 Cr.)

 การรับนักศึกษา
ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร จานวน 25 คน สนใจสอบถามได้ที่ โทรศัพท์
02-214-4366 โทรสาร 02-214-4367 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19) เลขที่ 44
ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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หลักสูตรผู้บริหารงานพัฒนาเมืองยุคใหม่
มุ่งเน้น
o พัฒนาการเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีทักษะด้านการพัฒนาเมืองทุกมิติอย่างบูรณาการ
o เรียนรู้และมีประสบการณ์ ตรงในการปฏิบัติงานพัฒนาเมืองกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาเมือง
o เพิ่มองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารและจัดการเมือง สาหรับเมืองยุคใหม่
สาหรับ
o ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
o นักธุรกิจด้านการพัฒนาและจัดการเมือง
o ผู้ที่ให้ความสาคัญการบริหารเมืองและชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล
o ผู้สนใจทั่วไปในการบริหารงานพัฒนาและจัดการเมือง
เพื่อมีความรู้ความสามารถด้าน
o การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน
o การพัฒนาและจัดการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
o การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
o การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ
จัดการเรียนการสอนทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ทีว่ ิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 และวันเสาร์ เวลา
08.00 - 17.00 น. ทีส่ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓2,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด รวมไม่เกินหนึ่งแสนบาท/หลักสูตร (3 ภาคการศึกษา) ในระบบทวิภาค มีการจัดสรร
ทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย
สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนา ซึง่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนา
และจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพ
ชีวิตและภัยพิบัติระดับสากล
ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
(ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

