
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ    รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา     การจดัการเมืองนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ ั่งยนื  (ภาคพเิศษ)   

 
คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร                     

 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน  25  คน 
- กรณีจดัการเรียนการสอน  ณ  ม.มหดิล  ศาลายา =    10  คน  
- กรณีจดัการเรียนการสอน ณ ศนูยการศกึษาวจิยัและถายทอดเทคโนโลยสีิง่แวดลอมฯ จ.ลาํปาง  =  15  คน 
    
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

แผน ก แบบ ก (2) 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี หรือคาดวาจะสาํเร็จการศกึษากอนวนัเปิดภาคการศกึษา      ในหลกัสตูร

ปรญิญาตรี สาขาวชิาวทิยาศาสตร  สาขาวชิาสงัคมศาสตร สาขาวชิามนุษยศาสตร  จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

              ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรอืผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

  

แผน ข 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  สาขาวชิาวทิยาศาสตร  สาขาวชิาสงัคมศาสตร สาขาวชิามนุษยศาสตร           

จากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. ตองมปีระสบการณการทาํงานในสาขาวชิาทีเ่กีย่วของและมีหนงัสอืรบัรองการผานงานอยางนอย 1  ปี 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

 

 

 

2 4 0 4 M S 0 0 

 



              ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรอืผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

รายละเอยีดการสอบ   (ท ัง้กรณีจดัการเรียนการสอน  ณ  ม.มหดิล  ศาลายา  และ  ณ ศนูยการศกึษาวจิยัและ

ถายทอดเทคโนโลยสีิง่แวดลอมฯ จ.ลาํปาง      (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบที่

ทานสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาปฏสิมัพนัธของทรพัยากรธรรมชาตแิละเมืองนาอยู  

  

   
9.00 – 12.00  น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 

โครงสรางหลกัสูตร 

 

หนวยกติ  

หมวดวชิาปรบัพื้นฐาน 

ENLE 600 ปฏสิมัพนัธของทรพัยากรธรรมชาตแิละเมืองนาอยู        3(3-0-6) 

 

หมวดวชิาบงัคบั 

ENLE 601 สิง่แวดลอมเมืองนาอยู          3(3-0-6) 

ENLE 602 การวางแผนยุทธศาสตรแบบบรูณาการเพือ่สิง่แวดลอมเมืองนาอยู      3(3-0-6) 

ENLE 603 ภูมปิญัญานิเวศกบัเมืองนาอยู        3(3-0-6) 

ENLE 604 การคดิอยางเป็นระบบ          3(3-0-6) 

ENLE 605  ทรพัยากรและสิง่แวดลอมแบบองครวมของเมืองนาอยูในภาคสนาม     1(0-3-0) 

        หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2) 

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                  ไมนบัหนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั               18   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา               6   

วทิยานิพนธ                12 

แผน ข 

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                  ไมนบัหนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั               18   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา              12 

สารนิพนธ                 6 



หนวยกติ  

ENLE 606  การสาํรวจและวเิคราะหภูมนิิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม     1(0-3-0) 

ENLE 607 บูรณาการการจดัการเมืองนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ ั่งยืนในภาคสนาม     1(0-3-0) 

ENLE 608 บูรณาการการวจิยัเมืองนาอยู          2(2-0-4) 

ENLE 609 สมัมนาการจดัการเมืองนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ ั่งยนื        1(1-0-2) 

 
หมวดวชิาเลือก 

ENLE 610 นิเวศวทิยาศาสตรและการวเิคราะหระบบ       3(3-0-6)   

ENLE 611 มลพษิสิง่แวดลอมชุมชน          3(3-0-6) 

ENLE 612 การจดัการขยะและของเสยีอนัตราย         3(3-0-6) 

ENLE 613 สิง่แวดลอมและพลงังานสเีขยีวของชุมชนเมืองทีย่ ั่งยืน       3(3-0-6) 

ENLE 614 ขอบงัคบัและกฎหมายสิง่แวดลอม         3(3-0-6) 

ENLE 615 นโยบายสาธารณะสิง่แวดลอมสาํหรบัธรรมาภบิาล       3(3-0-6) 

ENLE 616 ระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอมในชุมชนและทองถิน่      3(3-0-6) 

ENLE 617 การวเิคราะหความเสีย่งและความม ั่นคงของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม    3(3-0-6) 

ENLE 618 เทคโนโลยีทางดานสิง่แวดลอมเพือ่ความย ั่งยนืของชุมชน      3(3-0-6) 

ENLE 619 ภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันาอยางย ั่งยนื        3(3-0-6) 

ENLE 620 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่การพฒันาอยางย ั่งยนื       3(3-0-6) 

ENLE 621 เทคโนโลยีการสาํรวจระยะไกลเพือ่การวางแผนและการพฒันา  เชงิพื้นที ่    3(3-0-6) 

ENLE 622 ประเดน็ภมูปิญัญาทองถิน่ในการจดัการสิง่แวดลอมและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ  3(3-0-6) 

ENLE 623 การใชหนวยทีด่นิใหเกดิประโยชนสงูสดุ       3(3-0-6) 
ENLE 624 การจดัการปรมิาณและคณุภาพของน้ํา       3(3-0-6) 

ENLE 625 การจดัการทรพัยากรน้ําในชุมชนและทองถิน่       3(3-0-6) 

ENLE 626 การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพกบัเมืองนาอยู      3(3-0-6) 

ENLE 627 การจดัการสตัวป าในเมือง         3(3-0-6) 

ENLE 628 การจดัการทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอม      3(3-0-6) 

ENLE 629 ภูมนิิเวศและการออกแบบทองถิน่        3(3-0-6) 

ENLE 630 สงัคมคารบอนตํ่า         3(3-0-6) 

ENLE 631 การจดัการสิง่แวดลอมในกลุมประเทศอาเซียน       3(3-0-6) 

ENLE 632 การจดัการความขดัแยง         3(3-0-6) 

ENLE 633 องคกรการเรยีนรูเพือ่ความย ั่งยนื        3(3-0-6) 

ENLE 634 ความเป็นผูนําดานสิง่แวดลอม        3(3-0-6) 

ENLE 635 สงัคมแหงการพฒันาทีย่ ั่งยืน        3(3-0-6) 

ENLE 636 สิง่แวดลอมศกึษาเพือ่การพฒันาชุมชนอยางย ั่งยนื      3(3-0-6) 

ENLE 637 เศรษฐกจิชุมชนเพือ่การพึง่พาตนเอง       3(3-0-6) 

ENLE 638 บูรณาการการจดัการวสิาหกจิชุมชน        3(3-0-6) 

ENLE 639 ชุมชนนาอยูและชุมชนจกัรยาน        3(3-0-6) 

 

วทิยานิพนธ  (สาํหรบั แผน ก แบบ ก(2) ) 

ENLE 698 วทิยานิพนธ                   12(0-36-0) 

สารนิพนธ  (สาํหรบั แผน ข ) 

ENLE 697 สารนิพนธ                     6(0-18-0) 

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 



งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน   
บูรณาการการวจิยัทีต่อบสนองแนวคดิหลกัของการจดัการเมืองนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ ั่งยืน  คอื  สภาพแวดลอมของเมือง 

ตองนาอยู มีคณุภาพชีวติทีด่ ีมีความเป็นอยูอยางสงบสุข มีความสะดวกสบายท ัง้สขุภาพกายและใจ มีความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรพัยสนิ มเีอกลกัษณของศลิปะและวฒันธรรม มนีโยบายการจดัการเมืองอยางมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม  และใหประชาชนได 

เขาไปมีสวนรวมกบัภาครฐัในการพฒันาและจดัการการชุมชนและทองถิน่ของตนเอง  นอกจากทศิทางงานวจิยัของหลกัสตูร 

ตอบสนองแนวคดิหลกัของการจดัการเมืองนาอยูฯ  จะตองสอดคลองกบัความตองการของชุมชนและปญัหาทีส่าํคญัเรงดวนเพือ่การ 

พฒันาประเทศ พรอมกบัการวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ  ยดึหลกัภารกจิการมีสวนรวมและสามารถนําผลการวจิยัทีไ่ดรบัไป 

ใชประโยชนในเชงิสรางสรรตอชุมชน ทองถิน่ สงัคม องคกรทองถิน่ องคกรดานสิง่แวดลอมท ัง้ในระดบัชาต ิภมูภิาค และสากล ซึง่ 

กรอบการวจิยัประกอบไปดวย 

1. ดชันีช้ีวดัสิง่แวดลอมในการเป็นสงัคมเมืองนาอยู 

2. เมืองทีเ่ป็นมติรตอสิง่แวดลอม:การสรางความเขมแข็งของชุมชน พฒันาสงัคมและแกปญัหาสิง่แวดลอมในชุมชน,    

 การจดัการพืน้ทีเ่ชงิบูรณาการ, การป องกนัและการแกไขปญัหามลพษิและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอม, การเตรียมความพรอมของ 

ชุมชนและการสรางเครือขาย 

3. ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในทองถิน่ และการวางแผนยทุธศาสตรบรูณาการ 

พือ่สิง่แวดลอมเมืองนาอยู ใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัการทีส่อดรบักบัแนวทางการพฒันาประเทศ บนพื้นฐาน 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมจีุดเนนทีส่อดคลองกบับรบิทการเปลีย่นแปลงและภาวะความเสีย่งในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม  

และสิง่แวดลอมทีค่าดวาจะเกดิขึน้ในอนาคต 

4. การสรางฐานความรูทีม่ีคณุคาจากภูมปิญัญาทองถิน่ เพือ่ใหเกดิการพฒันาคณุภาพชีวติตามบรบิทดานสิง่แวดลอมของ 

ชุมชน 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

     มุงผลติมหาบณัฑติทีม่ีจติสาธารณะ และธรรมาภบิาล เชือ่มโยงบูรณาการความรูแบบพหวุทิยาการระหวางศาสตรทาง 

วทิยาศาสตรและสงัคมศาสตร สามารถทาํการวจิยัเพือ่พฒันาและสรางสรรคองคความรูในทางวชิาการจดัการเมืองนาอยูและ 

สิง่แวดลอมทีย่ ั่งยืนใหกบัชุมชน ทองถิน่ สงัคม องคกรทองถิน่ องคกรดานสิง่แวดลอมท ัง้ในระดบัชาต ิภมูภิาค และสากล 

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวชิาการสิง่แวดลอม 

2. เจาหนาทีน่โยบายและแผน 

3. นกัพฒันาชุมชนและทองถิน่ 

4. ผูบรหิารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

5. ผูบรหิารและบุคลากรขององคกรมหาชน 

6. ผูบรหิารและบุคลากรขององคกรอสิระ 

7. ผูบรหิารและบุคลากรขององคกรพฒันาเอกชนดานสิง่แวดลอม 

8. ผูนําชุมชนและอาสาสมคัรพทิกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

9. ผูเชีย่วชาญและบุคลากรทางการศกึษา 

 

การสมคัร 

       รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

 

 

 



หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

-      สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน (สาํหรบัผูสมคัรแผน ข)     

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ดร. วภิาวรรณ  ตนินงัวฒันะ   (E-mail : wipawan.tin@mahidol.ac.th) 

อาคารนาท ตณัฑวริฬุห   ชัน้ 2   คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร   ม.มหดิล  ศาลายา 

        โทร : 081-5779254    โทรสาร : 0 2441 9507 

2. ดร. มณฑริา  ยุตธิรรม  (E-mail : monthira.yut@mahidol.ac.th) 

       อาคารนาท ตณัฑวริุฬห   ชัน้ 2   คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร  ม.มหดิล ศาลายา  

โทร : 085-4832009  โทรสาร : 0 2441 9507 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร   

1. นางวนัทนีย  โพธิก์ลาง (E-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th)   (ศาลายา) 

อาคารนาท ตณัฑวริฬุห   ชัน้ 1 คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร  ม.มหดิล  ศาลายา 

โทร : 081-6584874 ,  02-4415000 โทรสาร : 0 2441 9507 

 

2. นางสาวกนกกาญจน  ชาํนาญ (E-mail : kanokkan.cha@mahidol.ac.th)   (ศนูยลาํปาง)  

โทร : 054-209849 

 

หมายเหต ุ 1.  หลกัสตูรกาํหนดใหนกัศกึษาใหม  สาขาวชิาการจดัการเมืองนาอยูและสิง่แวดลอมทีย่ ั่งยืน  ลงทะเบียนศกึษารายวชิา 

                     เพือ่เป็นการปรบัพื้นฐานในชวงกอนเปิดภาคการศกึษา  คอื 

 -  ENLE 600 ปฏสิมัพนัธของทรพัยากรธรรมชาตแิละเมืองนาอยู  3  หนวยกติ 

 2.  ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 
 
 

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

                       E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


