
โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
แผนการศึกษาของหลักสูตรการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรภาคปกติ  

ชั้นปี แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
๑ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
สวมย ๕๐๐ การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๐ การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๕ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 
๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๕ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 
๓(๓-๐-๖) 

สวมย ๕๐๖ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๖ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๑ การคิดเชิงระบบและทัศนภาพระบบ ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๑ การคิดเชิงระบบและทัศนภาพระบบ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๒ การศึกษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ

ภูมินิเวศเมือง และชุมชน ในภาคสนาม    
๑(๐-๓-๐) สวมย ๕๐๒ การศึกษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภูมิ

นิเวศเมืองและชุมชน ในภาคสนาม    
๑(๐-๓-๐) 

รวม ๑๓ หน่วยกิต รวม ๑๓ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

สวมย ๕๐๓ 
 

บูรณาการวิจัยและสัมมนาเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมท่ียี่งยืน 

๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๓ 
 

บูรณาการวิจัยและสัมมนาเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมท่ียี่งยืน 

๓(๓-๐-๖) 

สวมย ๕๐๔ 
 

การส ารวจ วิเคราะห์ภูมินิเวศของเมือง
และบูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในภาคสนาม 

๒(๑-๒-๓) สวมย ๕๐๔ 
 

การส ารวจ วิเคราะห์ภูมินิเวศของเมือง
และบูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในภาคสนาม 

๒(๑-๒-๓) 

สวมย XXX วิชาเลือก ๑ ๓(๓-๐-๖) สวมย XXX วิชาเลือก ๑ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย XXX วิชาเลือก ๒ ๓(๓-๐-๖) สวมย XXX วิชาเลือก ๒    ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๑ หน่วยกิต รวม ๑๑ หน่วยกิต 

- 

ภาคฤดูร้อน 
สวมย XXX วิชาเลือก ๓ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย XXX วิชาเลือก ๔ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๖ หน่วยกิต 
๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 



 สวมย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์    ๖(๐-๑๘-๐) สวมย ๖๙๗  สารนิพนธ์ ๓(๐-๙-๐) 
รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๓ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

สวมย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์  ๖(๐-๑๘-๐) สวมย ๖๙๗  สารนิพนธ์ ๓(๐-๙-๐) 
รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๓ หน่วยกิต 

หมายเหตุ: การสอบประมวลความรู้ของ แผน ข ก าหนดเป็นปีการศึกษาท่ี ๒ ภาคการศึกษที่ ๑  
      
     หลักสูตรภาคพิเศษ  

ชั้นปี แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
๑ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
สวมย ๕๐๐ การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๐ การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๕ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 
๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๕ การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 
๓(๓-๐-๖) 

สวมย ๕๐๖ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่  ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๖ ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๒ การศึกษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ 

ภูมินิเวศเมืองและชุมชน ในภาคสนาม    
  ๑(๐-๓-๑) 

 
สวมย ๕๐๒ การศึกษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและ 

ภูมินิเวศเมืองและชุมชน ในภาคสนาม    
๑(๐-๓-๑) 

รวม ๑๐ หน่วยกิต รวม ๑๐ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

สวมย ๕๐๑ การคิดเชิงระบบและทัศนภาพระบบ ๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๑ การคิดเชิงระบบและทัศนภาพระบบ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย ๕๐๓ 
 

บูรณาการวิจัยและสัมมนาเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

๓(๓-๐-๖) สวมย ๕๐๓ 
 

บูรณาการวิจัยและสัมมนาเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

๓(๓-๐-๖) 

สวมย XXX วิชาเลือก ๑ ๓(๓-๐-๖) สวมย XXX วิชาเลือก ๑ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย XXX วิชาเลือก ๒ ๓(๓-๐-๖) สวมย XXX วิชาเลือก ๒    ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๒ หน่วยกิต รวม ๑๒ หน่วยกิต 
ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 

สวมย ๕๐๔ 
 

การส ารวจ วิเคราะห์ภูมินิเวศของเมือง
และบูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในภาคสนาม 

๒(๑-๒-๓) สวมย ๕๐๔ 
 

การส ารวจ วิเคราะห์ภูมินิเวศของเมือง
และบูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่และ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในภาคสนาม 

๒(๑-๒-๓) 

สวมย XXX วิชาเลือก ๓ ๓(๓-๐-๖) 
สวมย XXX วิชาเลือก ๔ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๒ หน่วยกิต รวม ๘ หน่วยกิต 
๒ 
 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

สวมย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์     ๖(๐-๑๘-๐)  
สวมย ๖๙๗  

        การสอบประมวลความรู้ 
สารนิพนธ์ 

 
๓(๐-๙-๐) 

รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๓ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 



สวมย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐) สวมย ๖๙๗  สารนิพนธ์ ๓(๐-๙-๐) 
รวม ๖ หน่วยกิต รวม ๓ หน่วยกิต 

หมายเหตุ: การสอบประมวลความรู้ของ แผน ข ก าหนดเป็นปีการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษที่ ๑  
 


