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ค าอธิบายรายวชิา 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
  

หมวดวชิาบังคบั  
169-513     3((3)-0-6)  
การบูรณาการการจดัการทรัพยากรทะลและชายฝ่ัง 
(Integrated Marine and Coastal Resources Management) 

หลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง โดยการบูรณาการมิติทางดา้นนิเวศบริการ การพฒันา
และจดัการทรัพยาการทะเลและชายฝ่ังอย่างย ัง่ยืน ตลอดจน
มิติทางดา้นมลภาวะและของเสียท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง โดยให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

Principles of marine and coastal resources 
utilization by integrating ecosystem services dimension; 
sustainable marine and coastal resource development and 
management; impact dimensions of pollution and wastes on 
marine and coastal resources with the emphasis on 
community participation in marine and coastal resources 
management  

 
169-621      3((2)-2-5) 
ระเบียบวธีิวจิยัเพ่ือการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  
(Research Methodology for Marine and Coastal Resources 
Management)   ระเบียบวจิยัทางวทิยาศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ เทคนิคการเก็บตวัอยา่ง การวางแผนการทดลอง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมสถิติ การมี
จรรยาบรรณในการท าวจิยั 

Science and social science research 
methodology, sampling survey techniques, experimental 
designs, data analysis and statistic software application, 
research ethic 

 
 
 
 

169-591                                                               1(0-2-1) 
สัมมนา 1 (Seminar I)     

การค้นควา้ข้อมูลและความก้าวหน้าทาง
วิชาการเฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอบทความ
ในเชิงวิเคราะห์ รวมทั้ งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในชั้น
เรียน  

Literature and new findings review in 
marine and coastal resource management and related 
fields; presentation on a topic of interest; including 
participation and discussion during the seminar course
  
169-691                                                               1(0-2-1) 
สัมมนา 2 (Seminar II)         
รายวชิาบงัคบัก่อน: สมัมนา 1    
Prerequisite: Seminar I 

การค้นควา้ข้อมูลและความก้าวหน้าทาง
วิชาการเฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอบทความ
ในเชิงวิเคราะห์หรือการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษารวมทั้ งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในชั้น
เรียน  

Literature and new findings review in 
marine and coastal resource management and related 
fields; presentation on a topic of interest or the student’s 
thesis proposal; including participation and discussion 
during the seminar course  

 
 
 
 
 



169-791                                                                       1(0-2-1) 
สัมมนา 3 (Seminar III)     
รายวชิาบงัคบัก่อน: สมัมนา 2 
Prerequisite: Seminar II 

การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหน้าทางวิชาการ
เฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอบทความวิจัยท่ีสนใจในเชิง
วิ เคราะห์ห รือการน าเสนอความก้าวหน้ าของการท า
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษารวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปราย
ในชั้นเรียน    

Literature and new findings review in marine 
and coastal resource management and related fields; 
presentation on a topic of interest or the progress of 
student’s thesis; including participation and discussion 
during the seminar course  

 
หมวดวชิาเลือก 
169-511                                                                    3((3)-0-6) 
การจดัการกจิการทางทะเล (Maritime Management)  

ธรรมชาติ โครงสร้าง และการด าเนินการของ
กิจการทางทะเล ซ่ึงจะให้ความส าคญักบักิจการทางทะเลคือ
ด้านความมั่นคง ความยัง่ยืน และความมัง่คัง่ และกฎหมาย
ทะเล อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการกิจการทางทะเล 

The nature, structure and operation of maritime 
activities emphasizing of maritime managements including 
security, sustainability, wealth and maritime law in order to 
attain success of maritime management 

 
 

169-512                                                                    3((3)-0-6) 
กฎหมายทะเลและชายฝ่ัง (Marine and Coastal Law)  

ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
ลกัษณะของกฎหมาย การตีความกฎหมาย ขอบเขตและ
ปัญหาตลอดจนแนวทางในการบงัคบัใชก้ฎหมายทะเลและ
ชายฝ่ัง 

Legal contents of ocean and coastal laws 
and their origins, law characteristics, interpretation, 
limitation and problems of enforcement of ocean and 
coastal laws 

 
169-521                                                             3((3)-0-6) 
สมุทรศาสตร์ชายฝ่ัง 
(Coastal Oceanography)     

สมุทรศาสตร์เชิงบรรยายในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 
กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาในบริเวณ
ชายฝ่ัง มลพิษในบริเวณชายฝ่ัง 

Descriptive coastal oceanography; physical, 
chemical and biological processes in the coastal areas; 
pollution of the coastal areas 
 
169-522                                                             3((3)-0-6) 
ชีววทิยาโมเลกลุพื้นฐานทางนิเวศวทิยาและววิฒันาการ                                                                               
(Molecular Biology in Ecology and Evolution)                                    

โครงสร้างและหน้าท่ีของโมเลกุลพ้ืนฐานท่ี
ส าคญัของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ งดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน 
และกระบวนการท่ีส าคญัในการท างานของเซลล ์ ทฤษฎี
และเทคนิคปฏิบติัการพ้ืนฐานเพ่ืองานวจิยัดา้นนิเวศวทิยา
และวิวฒันาการ การสกัดสารพันธุกรรม การหาล าดับ
เบส การศึกษาการแสดงออกของยีน  ชีวสารสนเทศ และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลโมเลกุลพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและ
วฒันาการ 

The structure and function of biologically 
important molecules including DNA, RNA and proteins 
and the molecular events that govern cell function; 
theory and basic practice of molecular biology 
techniques used in ecological and evolutionary research; 
comprising isolation of DNA and RNA, PCR and its 
applications, DNA sequencing, gene expression 
analysis, bioinformatics, and ecological and 
evolutionary analysis of molecular data 
 
 



169-531                                                                    3((3)-0-6) 
การจดัการพื้นทีช่ายฝ่ังโดยชุมชนและความอย่างยัง่ยืน 
(Coastal Community-based Management and 
Sustainability)     

พฒันาการของแนวคิดและแนวทางในการจดัการ
พ้ืนท่ีชายฝ่ังโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย การวเิคราะห์นโยบาย การด าเนินงาน และปฏิบติัการ
ในการบริหารจดัการองคก์รในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลง
ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝ่ัง การวิเคราะห์ความเปราะบาง
และความสามารถในการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ัง กรณีศึกษา
ของการจดัการชุมชนชายฝ่ังเพ่ือความยัง่ยืนในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ  

Evolution of concepts and approaches to coastal 
area management based on participation of stakeholders, 
analyses of policies, implementations and actions of 
governance in coastal areas, impacts of changes, particularly 
climate change, on coastal communities, analyses of 
vulnerability and resilience of coastal communities, case 
studies of coastal community-based management for 
sustainability in Thailand and other countries 
 
169-532                                                                    3((3)-0-6) 
การจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้แนวคิด
เศ ร ษ ฐ กิ จ สี น ้ า เงิ น (Management of National Marine 
Resources Utilization under Blue Economy) 

 แนวทางในการบริหารจัดการกับผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
ดังกล่าวอย่างยุติธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน ้ าเงินเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน และน าไปสู่ชาติทาง
ทะเลชาติหน่ึงของโลก 

Guidelines for the management of national 
marine interests for providing the fair benefit to all Thai 
people under the blue economy concept, stable, prosperous 
and sustainable development and leading Thailand to be one 
of the marine nations of the world 

 

169-533                             3 ((3)-0-6)  
การจดัการแนวปะการัง (Coral Reef Management) 

หลกัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรแนวปะการัง
ในเชิงบูรณาการ โดยอาศัยพ้ืนฐานทางนิ เวศวิทยา
ปะการังในการแก้ปัญหาในระบบนิเวศ การวางแผน
ติดตามและประเมินผล การอนุรักษ์ท่ีมีจุดมุ่งหมาย และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานท่ี และ
การศึกษากรณีพิเศษ 

Principle of integrated coral reef utilization 
base on basic coral ecology for solving in ecological 
problems, planning monitoring and assessing, purposed 
conservation, and community participation; field trip 
and special case study 

 
169-534                                                            3 ((3)-0-6) 
วิวัฒ นาการชาย ฝ่ั งและประวัติ ก าร เปลี่ ยนแปลง
ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เล  (Coastal Evolution and Sea Level 
History)                                           

กระบวนการชายฝ่ังและธรณีสัณฐานวิทยา 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง การ
เปล่ียนแปลงชายฝ่ังและระดับน ้ าทะเลในบรรพกาล 
ล าดบัชั้นตะกอนและตวับ่งช้ีระดบัน ้ าทะเลโบราณทั้งทาง 
การหาอายุตะกอนเพื่อใชใ้นการศึกษาการเปล่ียนแปลง
ชายฝ่ัง การศึกษาการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเลสมยัใหม่
และแนวโนม้ระดบัน ้ าทะเลในอนาคต 

Coastal processes and geomorphology; 
factors affect to coastal changes; coastal changes and 
paleo-sea-level; sediment stratigraphy and sea level 
index points; Geochronology for coastal evolution 
study; modern sea level study and future 
 
169-592                                                             3((3)-0-6) 
หัวข้อพเิศษทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง                     
 (Special Topics in Marine and Coastal Resources 
Management)                                                                                                                                                                                      

ประเด็นท่ีน่าสนใจในเวลานั้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง โดยเป็นเน้ือหาท่ี



ไม่มีการสอนในเชิงลึกในรายวิชาเลือกและวิชาบงัคบัอ่ืนของ
หลกัสูตร  

Subjects of current interest in marine and coastal 
resources management not covered in depth in other 
electives and core courses 
 
169-631                                                                 9 ((6)-6-15) 
ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลทางทะเล (Marine Data Science) 

ความรู้เบ้ืองต้นของโปรแกรม R การส ารวจ
ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การแสดงขอ้มูลเป็นภาพ เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมากและวิทยาศาสตร์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใชโ้ปรแกรม R ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและเวลา
ส าหรับการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง แนวคิด หลกัการ และ
การประยกุต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยี
การรับรู้ระยะไกล เคร่ืองมือและวิธีการทางภูมิสารสนเทศ
ส าหรับการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง ความรู้เบ้ืองตน้ของ
อินเตอร์เนตในทุกส่ิง แนวคิด มาตรฐาน และองค์ประกอบ
ของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การออกแบบระบบอินเตอร์เนตใน
ทุกส่ิง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การประยุกต์ใช้
อินเตอร์เนตในทุกส่ิงส าหรับการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง 

Introduction to R programing; Data exploration, 
data management, data visualization, data mining and data 
science techniques, statistics, mathematical modelling and 
applications for marine environmental management; Spatial 
and temporal analysis for marine and coastal management; 
Concepts, principles, and applications of geographic 
information systems and remote sensing technologies, geo 
informatics tools and methods for the management of marine 
and coastal system; Introduction to IoT; Concepts, standards 
and components of IoT; Design of IoT systems; IoT 
protocols; IoT applications for marine and coastal 
management 
 
 
 
 

169-632                                                            6 ((4)-6-8) 
ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังเพ่ือความ
ยัง่ยืน (Coastal Zone Management for Sustainability) 

โมดูลการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ อธิบายหลักการ ทฤษฎี 
การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังแบบบูรณาการ กล
ยทุธ์และเคร่ืองมือในการจดัการ กฎหมายและนโยบายท่ี
เก่ียวข้อง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเล สถานการณ์ ปัญหา และความเส่ียงของ
การจัดการ ประกอบกับการยกตัวอย่างและวิเคราะห์
กรณีศึกษาเพ่ือเรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือให้เกิด
ความยัง่ยนืของทรัพยากร 

The integrated coastal zone management 
module consists of three main components- the 
management strategies and instruments, the policy and 
laws, and conservation and restoration of marine 
biodiversity. These modules provide explanation of 
terms and concepts of coastal zone management, 
problems, risks, the general model, laws, policy, 
examples and case studies    

 
169-633                                                          5 ((3)-2-10) 
ชุดวิชาระบบนิเวศแนวปะการัง: ภัยคุกคาม การจัดการ 
แ ล ะ ก า ร ฟ้ื น ฟู (Coral Reef Ecosystem: Threat, 
Management and Rehabilitation)  

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการัง 
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงตั้ งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั รวมถึงการจดัการแนวปะการังในเชิงบูรณาการ 
โดยอาศยัพ้ืนฐานทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาปะการังใน
การแก้ปัญหาระบบนิ เวศ การวางแผนติดตามและ
ประเมินผล การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟท่ีูมีจุดมุ่งหมาย และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานท่ี และ
การศึกษากรณีพิเศษ 

Coral reef utilization, impact and change 
from the past to present; integrated management of 
coral reef base on basic coral biology and ecology for 
solving in ecological problems planning monitoring and 



assessing, purposed conservation and rehabilitation, and 
community participation; field trip and special case study 

 
169-634                                                                 6 ((6)-1-11)  
ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล: เคมใีนทะเล  
(Marine Science: Chemical in the Sea) 

ความรู้เบ้ืองต้นของวิทยาศาสตร์ทางทะเล ; 
สถานการณ์ทะเลไทย,  เคมีในทะเล มลพิษในทะเล การศึกษา
ดา้นทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ 

Introduction to marine science; situation of Thai 
waters,  chemical in the sea, marine pollution, studying of 
marine science in Thailand and other country 

 
169-635                                                                 6 ((6)-2-10)  
ชุดวชิาชุมชนชายฝ่ังกบัการจดัการทีย่ัง่ยืน  
(Coastal Communities and Sustainable Management) 

การเป ล่ียนแปลงด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงของชุมชนชายฝ่ังในช่วงก่ึงทศวรรษท่ี
ผ่านมา การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพการเปล่ียนแปลงด้วย
ก รอบ แน ว คิ ด ก ารท าม าห า กิ น ท่ี ย ั่ ง ยื น  (Sustainable 
Livelihoods Approach – SLA) ก าร ศึ ก ษ า ชุ ม ชน โด ยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ความเส่ียงและความ
เปราะบางของชุมชนในมิติกายภาพและสังคม (risk profile 
and coastal vulnerability assessment) ร่วมกันด้วยแนวทาง
วิชาการและความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงดา้นสภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนแปลงดา้น
เศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งการวเิคราะห์ขีดความสามารถในการ
ปรับตวั (adaptive capacities) ของชุมชน การร่วมร่างนโยบาย
และแผนในการปรับตัวของชุมชน ระหว่างแกนน าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบัน
วชิาการ 

Severe socio – economic and environmental 
changes in the last half decade, Analyzing factors and 
contexts of changes by Sustainable Livelihoods Approach 
(SLA), Community study by student’s participation with 
local communities, Risk profiles and coastal vulnerability 
assessment together with academic methods and local 

wisdom to cope with climate change and socio – 
economic changes, Analysing community’s adaptive 
capacities, Drafting policies and community’s 
adaptation plans by core team members, local 
administrative organizations, government sections and 
academic institutes 

 
169-636                                                           9((9)-6-12) 
ชุดวชิากฎหมายส าหรับการใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง
ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิสีน า้เงนิ 
( Law for Marine and Coastal Resource Utilization 
under Blue Economy Concept) 

เน้ือหาและท่ีมาของกฎหมาย ลักษณะของ
กฎหมาย การบงัคบัใช ้และตีความกฎหมาย ปัญหาของ
การบังคับใช้กฎหมายทะเล และชายฝ่ังในด้านต่างๆ 
เก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม พาณิชยนาวี ท รัพยากรมี ชีวิต 
ทรัพยากรไม่มีชีวิต สิทธิในเขตต่อเน่ือง ความมัน่คงหรือ
ความสงบเรียบร้อยทางทะเล การบริหารจดัการทรัพยากร
ทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
กิจกรรมทางทะเลด้าน อ่ืนๆ รวมทั้ งกฎหมาย และ
อนุสัญญาต่างๆว่าด้วยทะเลระหว่างประเทศภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสีน ้ าเงิน 

Legal contents of ocean and coastal laws 
and their origins, law characteristics, enforcement, 
interpretation and problems of enforcement of ocean 
and coastal laws in various aspects: marine 
environment, marine shipping, living resources, 
nonliving resources, rights in the territorial  zone, 
security or peace by sea, marine resource management, 
preserving national marine interests and other marine 
activities Including laws and various international 
protocols or treaties on international seas under Blue 
Economy Concept 

 
 
 



169-637                                                                 6 ((5)-2-11) 
ชุดวิชาการเปลี่ยนแปลงระดับน ้าทะเลและภัยธรรมชาติ
ชายฝ่ัง (Sea Level Change and Coastal Disasters) 

สาเหตุการเป ล่ียนแปลงระดับน ้ าทะเล การ
เป ล่ียนแปลงระดับน ้ าทะเลบรรพกาล การคาดการณ์
ระดบัน ้ าทะเลในอนาคต การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยา
ชายฝ่ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระดับน ้ าทะเล หลักการและ
ทฤษ ฎี ในการ เกิ ดภัย พิ บั ติ ธรรมชาติ ใน พ้ื น ท่ี ชาย ฝ่ั ง 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ คล่ืนพายุซัดฝ่ัง น ้ า
ท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ฯลฯ ผลกระทบต่อความรุนแรงของภยัพิบติัธรรมชาติเม่ือเกิด
การเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเล และการใชว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนการจดัการการกบัภยัพิบติัธรรมชาติเหล่านั้น 

Cause of sea level change; Paleo sea level 
change; Prediction of the future sea level; Coastal 
morphology impacts on sea level change; Principle and 
theory related to natural disasters in coastal areas e.g. 
earthquake, volcano eruption, tsunami, storm and storm 
surge, flooding, coastal erosion, sea level and climate 
change; Impacts on the severity of coastal disasters when the 
sea level changes; Usage of science and technology for 
coastal disaster management 
 
หมวดวทิยานิพนธ์                                       
169-598                                                                    6 (0-18-0) 
สารนิพนธ์ (Individual Study)  

การศึกษาคน้ควา้เชิงลึกดา้นการจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ัง ในหัวขอ้ท่ีสนใจการท ารายงานสารนิพนธ์
โดยใชรู้ปแบบและกระบวนการวิจยัภายใตก้ารให้ค  าปรึกษา
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยหัวขอ้วิจยัมาจากปัญหาหรือความ
ตอ้งการจากชุมชน หรือหน่วยงาน 

Profound study of interesting topic in marine 
and coastal resources management, writing report of study 
using research format and process under advisor’s 
supervision, research topic derived from the needs or the 
problem of the community or working organization 
 

169-599                                                         36(0-108-0) 
วทิยานิพนธ์ (Thesis)        

การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าใน
การวางแผนการวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

Design and execution of a research project 
in marine and coastal resources management leading to 
preparation of a thesis under supervision of the thesis 
committee 

 
169-699                                                           24(0-72-0) 
วทิยานิพนธ์ (Thesis)  

การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าใน
การวางแผนการวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

Design and execution of a research project 
in marine and coastal resources management leading to 
preparation of a thesis under supervision of the thesis 
committee 

 
169-799                                                         48(0-144-0) 
วทิยานิพนธ์ (Thesis)                                                                                      

การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าใน
การวางแผนการวจิยั และการเขียนวทิยานิพนธ์ 

Design and execution of a research project 
in marine and coastal resources management leading to 
preparation of a thesis under supervision of the thesis 
committee 
 

 
 


