
 
แผน ก แบบ ก1 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 
1. วชิาบังคบั  จ ำนวน   -  หน่วยกิต 
2. วชิาเลือก    จ ำนวน   -  หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ จ ำนวน 36 หน่วยกิต 
169-599 วทิยำนิพนธ์ (ส ำหรับหลกัสูตร แบบ ก1) (Thesis)    (36) 
 
แผน ก แบบ ก2 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 
1. วชิาบังคบั  จ ำนวน   9  หน่วยกิต 
169-513 กำรบูรณำกำรกำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง  
(Integrated Marine and Coastal Resources Management)      (3) 
169-621 ระเบียบวธีิวจิยัเพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง 
( Research Methodology for Marine and Coastal Resources 
Management)      (3) 
169-591 สมัมนำ 1 (Seminar I)      (1) 
169-691 สมัมนำ 2 (Seminar II)      (1) 
169-791 สมัมนำ 3 (Seminar III)      (1) 
2. วชิาเลือก    จ ำนวน   3  หน่วยกิต 
169-511  กำรจดักำรกิจกำรทำงทะเล  
               (Maritime Management)        (3) 
169-512  กฎหมำยทะเลและชำยฝ่ัง (Marine and Coastal Law)(3) 
169-521  สมุทรศำสตร์ชำยฝ่ัง (Coastal Oceanography)      (3) 
169-522  ชีววทิยำโมเลกลุพ้ืนฐำนทำงนิเวศวทิยำและววิฒันำกำร    
                (Molecular Biology in Ecology and Evolution)      (3) 
169-531 กำรจดักำรพ้ืนท่ีชำยฝ่ังโดยชุมชนและควำมยัง่ยนื   
(Coastal Community-based Management and Sustainability)  (3) 
169-532  กำรจัดกำรผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลภำยใต้
แน วคิด เศรษฐกิจสีน ้ ำ เงิน (Management of National Marine 
Resources Utilization under Blue Economy)      (3) 
169-533 กำรจดักำรแนวปะกำรัง (Coral Reef Management)    (3) 
169-534 วิว ัฒนำกำรชำยฝ่ังและประวัติกำรเป ล่ียนแปลง
ระดบัน ้ ำทะเล (Coastal Evolution and Sea Level History)       (3)                                         
 

 
169-592 หวัขอ้พิเศษทำงกำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง  
(Special Topics in Marine and Coastal Resources Management)                                         
                                                                                                   (3) 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ จ ำนวน 36 หน่วยกิต 
169-699 วทิยำนิพนธ์ (ส ำหรับหลกัสูตร แบบ ก2)  
              (Thesis)                                                                      (24) 
 
แผน ข 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 
1. วชิาบังคบั  จ ำนวน   3  หน่วยกิต  
169-591 สมัมนำ 1 (Seminar I)      (1) 
169-691 สมัมนำ 2 (Seminar II)      (1) 
169-791 สมัมนำ 3 (Seminar III)      (1) 
2. วชิาเลือก    จ ำนวน   27  หน่วยกิต 
169-631 ชุดวชิำวทิยำศำสตร์ขอ้มูลทำงทะเล  
               (Marine Data Science)      (9)  
169-632  ชุดวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ังเพ่ือ 
ควำมยัง่ยนื (Coastal Zone Management for Sustainability)     (6) 
169-633  ชุดวชิำระบบนิเวศแนวปะกำรัง: ภยัคุกคำม  
กำรจดักำร และกำรฟ้ืนฟ ู(Coral Reef Ecosystem:  
Threat, Management and Rehabilitation)                     (5) 
169-634  ชุดวชิำวทิยำศำสตร์ทำงทะเล: เคมีในทะเล 
                (Marine Science: Chemical in the Sea)                    (6) 
169-635 ชุดวชิำชุมชนชำยฝ่ังกบักำรจดักำรท่ีย ัง่ยนื 
(Coastal Communities and Sustainable Management)            (6) 
169-636 ชุดวิชำกฎหมำยส ำหรับกำรใช้ทรัพยำกรทะเลและ
ชำยฝ่ังภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน ้ ำเงิน (Law for Marine and 
Coastal Resource Utilization under Blue Economy Concept)(9) 
169-637  ชุดวชิำกำรเปล่ียนแปลงระดบัน ้ ำทะเลและภยัธรรมชำติ
ชำยฝ่ัง (Sea Level Change and Coastal Disasters)                  (6) 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ จ ำนวน 36 หน่วยกิต 
169-598 สำรนิพนธ์ (ส ำหรับหลกัสูตร แบบข) 
              (Individual Study)                      (6) 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
ช่ือย่อปริญญา ภาษาไทย  วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง)  
ภาษาองักฤษ   M.Sc. (Marine and Coastal Resources Management)      

เอกสาร 1-2 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  

แผน ก แบบ ก1 
 
                                                                           ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1  
169-599 วิทยานิพนธ์         9 (0-27-0) 
169-591 สมัมนา 1                                    
                              รวม                          9(0-27-0) 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
169-599 วิทยานิพนธ์        9 (0-27-0) 
169-691 สมัมนา 2  
   รวม                9(0-27-0)

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
169-599 วิทยานิพนธ์         9 (0-27-0) 
169-791 สมัมนา 3  
                                           รวม       9 (0-27-0) 

 ภาคการศึกษาที ่2 
169-599 วิทยานิพนธ์                                 9 (0-27-0)  

                    รวม          9 (0-27-0)     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 1-3 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  

แผน ก แบบ ก2 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
169-513 การบูรณาการการจดัการ          3 (3-0-6) 
            ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง                                          
169-621 ระเบียบวธีิวจิยัเพื่อการจดัการ   3 (2-2-5) 
            ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
169-591 สมัมนา1                             1 (0-2-1) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3 (x-x-x)                              
                        รวม                10 

ภาคการศึกษาที ่2 
169-691 สมัมนา 2                                                1 (0-2-1) 
169-699 วทิยานิพนธ์                        8 (0-24-0)
    รวม             9 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
169-791 สมัมนา3                             1 (0-2-1) 
169-699 วทิยานิพนธ์                       8 (0-24-0)                                           
   รวม               9  

ภาคการศึกษาที ่2 
169-699 วทิยานิพนธ์                        8 (0-24-0)  
                     รวม        8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  

แผน ข 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
169-591 สมัมนา1                             1 (0-2-1) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                              5-9 (x-x-x)  
xxx-xxx วชิาเลือก                                              5-9 (x-x-x)                                                         
                        รวม                11 - 19 

ภาคการศึกษาที ่2 
169-691 สมัมนา 2                                                1 (0-2-1) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                              5-9 (x-x-x)  
xxx-xxx วชิาเลือก                                              5-9 (x-x-x)                                                         
                        รวม                11 - 19 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  
169-791 สมัมนา3                             1 (0-2-1) 
169-598 สารนิพนธ์                                              3 (0-9-0) 
                                       รวม                4 
   

ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือก                                              5-9 (x-x-x) 
169-598 สารนิพนธ์                                              3 (0-9-0)                   
                       รวม       8 - 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


