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ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
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ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master Degree 

ช่ือยอ่ M.Sc.

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ ส าหรับนักศึกษาแผน ก 2   9 หน่วยกติ 
832-513 การบูรณาการการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 

(Integrated Marine and Coastal Resources Management) 
832-621 ระเบียบวธีิวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 3((2)-2-5) 

(Research Methodology for Marine and Coastal Resources Management) 
832-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
832-691 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
832-791 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

   หมวดวชิาบังคับ ส าหรับนักศึกษาแผน ข   3 หน่วยกติ 
832-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
832-691 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
832-791 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเลือก ส าหรับนักศึกษาแผน ก 2  3 หน่วยกติ 
832-511 การจดัการกิจการทางทะเล (Maritime Management) 3((3)-0-6) 
832-512 กฎหมายทะเลและชายฝ่ัง (Marine and Coastal Law) 3((3)-0-6) 
832-521 สมุทรศาสตร์ชายฝ่ัง (Coastal Oceanography) 3((3)-0-6) 
832-522 ชีววทิยาโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวทิยาและววิฒันาการ 3((3)-0-6) 

(Molecular Biology in Ecology and Evolution)          
832-526 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม R ส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางทะเล 3((2)-2-5)          

(Data Analysis with R for Marine Environmental Management) 



832-527 การวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีและเวลาส าหรับการจดัการทะเลและชายฝ่ัง  3((2)-2-5) 
  (Spatial and Temporal Analysis for Marine and Coastal Management) 
832-528 อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงในการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง  3((2)-2-5) 
  (Internet of Things (IoT) in Marine and Coastal Management)   
832-531 การจดัการพื้นท่ีชายฝ่ังโดยชุมชนและความย ัง่ยนื    3 ((2)-2-5) 
 (Coastal Community-Based Management and Sustainability)   
832-532 การจดัการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจสีน ้าเงิน  3((3)-0-6) 
 (Management of National Marine Resources Utilization under Blue Economy) 
832-533 การจดัการแนวปะการัง (Coral Reef Management)   3((3)-0-6) 
832-534 ววิฒันาการชายฝ่ังและประวติัการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าทะเล   3((3)-0-6) 
  (Coastal Evolution and Sea Level History)                                            
832-538 ภยัธรรมชาติชายฝ่ัง (Coastal Disaster)   3((2)-2-5)  
832-592 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง   3((3)-0-6) 
(Special Topics in Marine and Coastal Resources Management) 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ก 1  36 หน่วยกติ 

832-599 วทิยานิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบก1) (Thesis)  36(0-108-0) 
    หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ก 2                                            24  หน่วยกติ 
832-699 วทิยานิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบ ก2) (Thesis)  24(0-72-0) 
    หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ข                                              6  หน่วยกติ 
832-598 สารนิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบข) (Individual Study) 6(0-18-0) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-599   วทิยานิพนธ์                 9 (0-27-0) 
832-591 สัมมนา 1                                    
ภาคการศึกษาที ่2 
832-599   วทิยานิพนธ์                 9 (0-27-0) 
832-691 สัมมนา 2                                    
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-599   วทิยานิพนธ์                 9 (0-27-0) 
832-791 สัมมนา 3                                    
ภาคการศึกษาที ่2 
832-599   วทิยานิพนธ์                 9 (0-27-0) 
 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-513 การบูรณาการการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง                                          3 (3-0-6) 
832-621 ระเบียบวธีิวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 3 (2-2-5) 
832-591 สัมมนา1                            1 (0-2-1)  
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3 (x-x-x)                               
ภาคการศึกษาที ่2 
832-691 สัมมนา2                            1 (0-2-1)  
832-699 วทิยานิพนธ์                       8 (0-24-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-791 สัมมนา3                            1 (0-2-1)  
832-699 วทิยานิพนธ์                       8 (0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
832-699 วทิยานิพนธ์                       8 (0-24-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ข  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-591 สัมมนา1                            1 (0-2-1)  
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3-9 (x-x-x) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3-9 (x-x-x)                               
ภาคการศึกษาที ่2 
832-691 สัมมนา2                            1 (0-2-1)  
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3-9 (x-x-x) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3-9 (x-x-x) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-791 สัมมนา3                            1 (0-2-1)  
832-598 สารนิพนธ์                                              3 (0-9-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
832-598 สารนิพนธ์                                              3 (0-9-0) 
xxx-xxx วชิาเลือก                                       3-9 (x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีจรรยาบรรณในการท าวจิยั
และวิชาชีพ (PLO1)
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา  (PLO2)

(1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรม
องคก์รเพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นกัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้
การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา
(2) นกัศึกษาตอ้งมีความ
รับผิดชอบ โดยในการท างาน
กลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของ
การเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
(3) มีความซ่ือสตัย ์โดยตอ้งไม่
กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือคดัลอกการบา้นของผูอ่ื้น
(4) อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้ง
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การสร้าง
องคค์วามรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชน
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของ
ศาสตร์ฯ ความโปร่งใสของการ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล
และการใหค้วามส าคญัของการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนท่ีศึกษา เป็น
ตน้

(1) พฒันาตวัช้ีวดัเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม โดยการสงัเกตพฤติกรรม เช่น
• การตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
• การมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
• นกัศึกษาสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
• ไม่คดัลอกผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นโดยไม่อา้ง
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล

ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจดา้น
หลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัดา้น
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและ
การจดัการทรัพยากรทะเลและ

(1) ใชก้ารเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบโดยเนน้
หลกัการทางทฤษฎี และประยกุต์
ทฤษฎีมาสู่การปฏิบติัใน

(1) นกัศึกษาสามารถอธิบายหลกัการและทฤษฎีท่ี
ส าคญัดา้นทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ชายฝ่ังอยา่งกวา้งขวางใน
กระบวนการท าวจิยั (PLO3) 
(2) รู้ เขา้ใจ ในกระบวนการท า
วจิยั และมีความช านาญในการ
จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (PLO4) 

สภาพแวดลอ้มจริง เพ่ือใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
บา้นเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของ
รายวชิา ตลอดจนเน้ือหาสาระ
ของรายวชิานั้นๆ  
(2) จดัใหมี้การเรียนรู้
วกิฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝ่ัง และลง
มือปฏิบติัจริงในชุมชน 

(2) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งานและอธิบายใน
รูปแบบของการน าเสนอผลงานทางวชิาการในการ
ประชุมวชิาการได ้
(3) ประเมินจากผลงานตีพิมพ ์
(4) นกัศึกษาสามารถอธิบายความเช่ือมโยงการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังกบักระแสการพฒันาของ
โลกได ้
(5) นกัศึกษาสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ใน
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังกบั
กระแสการพฒันาของโลกได ้
(6) ประเมินจากการสอบและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางดา้นทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตดัสินใจในการจดัการทรัพยากร
หรือแกปั้ญหาดา้นทะเลและ
ชายฝ่ัง (PLO5) 
(2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา 
เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการ
ทางการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ัง (PLO6) 
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ 
หรือประเมินสถานการณ์ดา้น
ทะเลและชายฝ่ังได ้(PLO7) 

(1)  สร้างความพร้อมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับ
การเรียนการสอนและการท า
วทิยานิพนธ์ 
(2)  การอภิปรายกลุ่มร่วมกบั
วทิยากรพิเศษท่ีมีประสบการณ์
จริงในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝ่ัง 
(3)  การส ารวจเชิงปฏิบติัจริงใน
พ้ืนท่ีวกิฤติทางทะเลและชายฝ่ัง 

(1) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และวพิากยป์ระเด็น
ปัญหาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยใช้
แนวคิดท่ีหลากหลาย 
(2) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และน าเสนอปัญหาอยา่ง
มีขั้นตอนและเป็นระบบตามหลกัทฤษฎีการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(3) นกัศึกษาสามารถน าเสนอแนวทางในการจดัการ
ปัญหาทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(4) ประเมินจากการสอบและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และการถามตอบในรายวชิาสมัมนา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีทกัษะในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม มีไหว
พริบ และเรียนรู้ตลอดชีวติ  
(2) สามารถอ านวยความสะดวก
หรือใหค้วามช่วยเหลือในงาน
ดา้นการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ัง ระหวา่งบุคคลหรือ
ชุมชนหรือองคก์รได ้(PLO8) 

(1) จดัอบรมเทคนิคการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
(2) ก าหนดกิจกรรมใหมี้การ
ท างานร่วมกบัชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 
ในเน้ือหาของบางรายวชิาพร้อม
ทั้งส่งรายงานของกิจกรรม 

(1) นกัศึกษาสามารถมีความร่วมมือดา้นการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังระหวา่งบุคคลหรือชุมชน
หรือองคก์รได ้ 
(2) ความพึงพอใจของชุมชนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
(3) นกัศึกษาสามารถอ านวยความสะดวกหรือใหค้วาม
ช่วยเหลือในงานดา้นการจดัการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังระหวา่งบุคคลหรือชุมชนหรือองคก์รได ้
(4) ระดบัความส าเร็จในการท างานเป็นทีม โดยให้
ผูร่้วมงานประเมินผูร่้วมทีม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ทกัษะการส่ือสารและ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดย
ใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(PLO9) 
(2) สามารถสืบคน้ขอ้มูลดา้นการ
จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(PLO10) 
(3) สามารถส่ือสารงานดา้น
วชิาการเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังใน
ระดบัชาติ (PLO11) 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
นกัศึกษาไดว้เิคราะห์สถานการณ์
จ าลองโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยกุตต์่าง ๆ และ
น าเสนอกระบวนการท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาส าหรับ
พ้ืนท่ีชายฝ่ังไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยกุต์
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(1) นกัศึกษาสามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและองักฤษ
ได ้
(2) นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครอบคลุม 
(3) นกัศึกษาสามารถส่ือสารงานดา้นวชิาการเก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 
(4) นกัศึกษามีการน าเสนอโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์หรือสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง
และเหมาะสม 
(5) การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าไดใ้นระหวา่งการสอน 
โดยอาจใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา วเิคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวธีิแกปั้ญหา และใหน้ าเสนอแนวคิดของการ
แกปั้ญหา ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนกัศึกษา
ในชั้นเรียน อาจมีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการระหวา่ง
อาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง
ระหวา่งการพฒันาโครงร่างและการท าวทิยานิพนธ์ 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ภำควชิำ/สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง 

หมวดวชิาบงัคบั 

832-513  การบูรณาการการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง      3 ((3)-0-6) 
(Integrated Marine and Coastal Resources Management) 
หลกัการใช้ประโยชน์  รักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอย่างย ัง่ยืน โดยการ

บริหารจดัการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  
832-621  ระเบียบวธีิวจิยัเพื่อการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 3 ((2)-2-5) 

(Research Methodology for Marine and Coastal Resources Management) 
ระเบียบวิจยัทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคนิคการเก็บตวัอย่าง การวางแผนการทดลอง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมสถิติ การมีจรรยาบรรณในการท าวจิยั 
Science and social science research methodology, sampling survey techniques, experimental 

designs, data analysis and statistic software application, research ethic 
832-591  สัมมนา 1    (Seminar I)         1 (0-2-1) 

การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการเฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอบทความในเชิงวเิคราะห์ รวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในชั้น
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 
832-691  สัมมนา 2 (Seminar II) 1 (0-2-1)    

รายวชิาบงัคบัก่อน: สัมมนา 1   Prerequisite: Seminar I 
การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการเฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ังหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์หรือการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนกัศึกษารวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในชั้นเรียน  



 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  
832-791  สัมมนา 3 (Seminar III) 1 (0-2-1) 
   รายวชิาบงัคบัก่อน: สัมมนา 2   Prerequisite: Seminar II 
 การคน้ควา้ขอ้มูลและความกา้วหนา้ทางวิชาการเฉพาะเร่ืองในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังหรือสาขาท่ี เก่ียวข้อง การเสนอบทความวิจัยท่ีสนใจในเชิงวิเคราะห์หรือการน าเสนอ
ความกา้วหนา้ของการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษารวมทั้งการเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในชั้นเรียน    
 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 
832-511  การจดัการกิจการทางทะเล (Maritime Management) 3 ((3)-0-6) 
 ธรรมชาติ โครงสร้าง การด าเนินการของกิจการทางทะเล ให้ความส าคญักบักิจการทางทะเลดา้น
ความมัน่คง ความย ัง่ยืน และความมัง่คัง่ และกฎหมายทะเล อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการกิจการ
ทางทะเล 
 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 
832-512  กฎหมายทะเลและชายฝ่ัง  (Marine and Coastal Law) 3 ((3)-0-6) 
 ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย การตีความกฎหมาย ขอบเขตและ
ปัญหาตลอดจนแนวทางในการบงัคบัใชก้ฎหมายทะเลและชายฝ่ัง 
 Legal contents of ocean and coastal laws and their origins, law characteristics, interpretation, 
limitation and problems of enforcement of ocean and coastal laws  
832-521  สมุทรศาสตร์ชายฝ่ัง  (Coastal Oceanography) 3 ((3)-0-6) 
 สมุทรศาสตร์เชิงบรรยายในพื้นท่ีชายฝ่ัง กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาในบริเวณ
ชายฝ่ัง มลพิษในบริเวณชายฝ่ัง 
 Descriptive coastal oceanography; physical, chemical and biological processes in the coastal 
areas; pollution of the coastal areas 
832-522  ชีววทิยาโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวทิยาและววิฒันาการ                                       3 ((3)-0-6)                                    
             (Molecular Biology in Ecology and Evolution)                                



 โครงสร้างและหนา้ท่ีของโมเลกุลพื้นฐานท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน 
และกระบวนการท่ีส าคญัในการท างานของเซลล์  ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบติัการพื้นฐานเพื่องานวิจยัด้าน
นิเวศวิทยาและวิวฒันาการ การสกัดสารพันธุกรรม การหาล าดับเบส การศึกษาการแสดงออกของยีน            
ชีวสารสนเทศ และการวเิคราะห์ขอ้มูลโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวทิยาและววิฒันาการ 
 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 
832-526  การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม R ส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางทะเล       3((2)-2-5)   
 (Data Analysis with R for Marine Environmental Management)   
     ความรู้เบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม R การส ารวจขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลเป็นภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมากและวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางทะเล 
      Introduction to R programming, R; Data exploration, data management, data visualization, 
data mining and data science technique, computer programming, statistics, mathematical modelling and 
applications for marine environmental management. 
832-527  การวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีและเวลาส าหรับการจดัการทะเลและชายฝ่ัง 3((2)-2-5)  
             (Spatial and Temporal Analysis for Marine and Coastal Management)    
              การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและเวลาส าหรับการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง แนวคิด หลกัการ และ
การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เคร่ืองมือและวิธีการทางภูมิ
สารสนเทศส าหรับการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง 
              Spatial and temporal analysis for marine and coastal management; Concepts, principles, and 
applications of geographic information systems and remote sensing technologies, geoinformatics tools and 
methods for the management of marine and coastal system 
832-528  อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงในการจดัการทางทะเลและชายฝ่ัง 3((2)-2-5)  
 (Internet of Things (IoT) in Marine and Coastal Management)                
              ความรู้เบ้ืองตน้ของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง แนวคิด มาตรฐาน และองคป์ระกอบของอินเตอร์เนตใน
ทุกส่ิง การออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกส่ิง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การประยุกต์ใช้
อินเตอร์เนตในทุกส่ิงส าหรับการจดัการทะเลและชายฝ่ัง 
   Introduction to IoT; Concepts, standards and components of IoT; Design of IoT systems; IoT 
protocols; IoT applications for marine and coastal management 
 



832-531  การจดัการพื้นท่ีชายฝ่ังโดยชุมชนและความอยา่งย ัง่ยนื  3 ((2)-2-5) 
   (Coastal Community-based Management and Sustainability)        
 พฒันาการของแนวคิดและแนวทางในการจดัการพื้นท่ีชายฝ่ังโดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย การวิเคราะห์นโยบาย การด าเนินงาน และปฏิบติัการในการบริหารจดัการองคก์รในพื้นท่ี
ชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนชายฝ่ัง การวเิคราะห์ความเปราะบางและความสามารถในการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ัง กรณีศึกษาของ
การจดัการชุมชนชายฝ่ังเพื่อความย ัง่ยนืในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ  
  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 
832-532   การจดัการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจสีน ้าเงิน 3 ((3)-0-6) 
              (Management of National Marine Resources Utilization under Blue Economy) 
 แนวทางในการบริหารจดัการกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับ
ประโยชน์ดงักล่าวอยา่งยุติธรรมโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสีน ้ าเงินเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน 
และน าไปสู่ชาติทางทะเลชาติหน่ึงของโลก 
 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 
832-533 การจดัการแนวปะการัง  (Coral Reef Management) 3 ((3)-0-6) 
 หลกัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการังในเชิงบูรณาการ โดยอาศยัพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
ปะการังในการแกปั้ญหาในระบบนิเวศ การวางแผนติดตามและประเมินผล การอนุรักษท่ี์มีจุดมุ่งหมาย และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานท่ี และการศึกษากรณีพิเศษ 
 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 
832-534   ววิฒันาการชายฝ่ังและประวติัการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าทะเล  3 ((3)-0-6) 
 (Coastal Evolution and Sea Level History)                                           
 กระบวนการชายฝ่ังและธรณีสัณฐานวิทยา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง การ
เปล่ียนแปลงชายฝ่ังและระดบัน ้ าทะเลในบรรพกาล ล าดบัชั้นตะกอนและตวับ่งช้ีระดบัน ้ าทะเลโบราณทั้ง
ทาง การหาอายตุะกอนเพื่อใชใ้นการศึกษาการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง การศึกษาการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเล
สมยัใหม่และแนวโนม้ระดบัน ้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 
832-538  ภยัธรรมชาติชายฝ่ัง (Coastal Disaster) 3((2)-2-5)  
   หลกัการและทฤษฎีในการเกิดภยัพิบติัธรรมชาติในพื้นท่ีชายฝ่ัง เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
สึนามิ พาย ุคล่ืนพายุซดัฝ่ัง น ้ าท่วม การกดัเซาะชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและชุมชนชายฝ่ัง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจดัการการกับภยัพิบติัธรรมชาติ
เหล่านั้น 
 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; 
Implication to ecosystem and community; Usage of science and technology for coastal disaster 
management 
832-592  หวัขอ้พิเศษทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง                     3 ((3)-0-6)                                                                                                                                                                         
             (Special Topics in Marine and Coastal Resources Management)         
 ประเด็นท่ีน่าสนใจในเวลานั้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง โดยเป็นเน้ือหา
ท่ีไม่มีการสอนในเชิงลึกในรายวชิาเลือกและวชิาบงัคบัอ่ืนของหลกัสูตร  
 Subjects of current interest in marine and coastal resources management not covered in depth in 
other electives and core courses 
832-631   ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ขอ้มูลทางทะเล (Marine Data Science) 9 ((6)-6-15) 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของโปรแกรม R การส ารวจข้อมูล การจดัการข้อมูล การแสดงข้อมูลเป็นภาพ 
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมากและวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การ
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใชโ้ปรแกรม R ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทางทะเล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีและเวลาส าหรับการจัดการทางทะเลและชายฝ่ัง แนวคิด หลักการ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เคร่ืองมือและวิธีการทางภูมิ
สารสนเทศส าหรับการจัดการทางทะเลและชายฝ่ัง ความรู้เบ้ืองต้นของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง แนวคิด 
มาตรฐาน และองค์ประกอบของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกส่ิง วิธีการของ
อินเตอร์เนตในทุกส่ิง การประยกุตใ์ชอิ้นเตอร์เนตในทุกส่ิงส 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, 
geoinformatics 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 
832-632   ชุดวชิาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังเพื่อความย ัง่ยนื 6 ((3)-6-9) 
 (Coastal Zone Management for Sustainability) 
 โมดูลการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ อธิบายหลกัการ ทฤษฎี 
การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังแบบบูรณาการ กลยุทธ์และเคร่ืองมือในการจดัการ กฎหมายและ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล สถานการณ์ ปัญหา และ
ความเส่ียงของการจดัการ ประกอบกบัการยกตวัอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการ
จดัการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืของทรัพยากร 
 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    
832-633   ชุดวชิาระบบนิเวศแนวปะการัง: การติดตาม จดัการ และฟ้ืนฟู 8 ((6)-4-14) 
 (Coral Reef Ecosystem: Monitoring, Management and Rehabilitation)  
 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการัง ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงตั้ งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั รวมถึงการจดัการแนวปะการังในเชิงบูรณาการ โดยอาศยัพื้นฐานทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ปะการังในการแก้ปัญหาระบบนิเวศ การวางแผนติดตามและประเมินผล การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูท่ีมี
จุดมุ่งหมาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานท่ี และการศึกษากรณีพิเศษ 
 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 
832-634   ชุดวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล: เคมีในทะเล (Marine Science: Chemical in the Sea) 6 ((5)-2-11) 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของวิทยาศาสตร์ทางทะเล; สถานการณ์ทะเลไทย,  เคมีในทะเล มลพิษในทะเล 
การศึกษาดา้นทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Introduction to marine science; situation of Thai waters,  chemical in the sea, marine pollution, 
studying of marine science in Thailand and other country 
832-635  ชุดวชิาชุมชนชายฝ่ังกบัการจดัการท่ีย ัง่ยนื 6 ((4)-4-10) 
 (Coastal Communities and Sustainable Management) 
 การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรงของชุมชนชายฝ่ังในช่วงก่ึง
ทศวรรษท่ีผา่นมา การวิเคราะห์ปัจจยัและสภาพการเปล่ียนแปลงดว้ยกรอบแนวคิดการท ามาหากินท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Livelihoods Approach – SLA) การศึกษาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์



ความเส่ียงและความเปราะบางของชุมชนในมิติกายภาพและสังคม ( risk profile and coastal vulnerability 
assessment) ร่วมกนัดว้ยแนวทางวิชาการและความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
ดา้นสภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
ปรับตวั (adaptive capacities) ของชุมชน การร่วมร่างนโยบายและแผนในการปรับตวัของชุมชน ระหว่าง
แกนน าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบนัวชิาการ 
 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 
832-636  ชุดวชิากฎหมายส าหรับการใชท้รัพยากรทะเลและชายฝ่ังภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจสีน ้าเงิน  
 (Law for Marine and Coastal Resource Utilization under Blue Economy Concept)  9((9)-0-18) 
 เน้ือหาและท่ีมาของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย การบงัคบัใช ้และตีความกฎหมาย ปัญหาของ
การบังคบัใช้กฎหมายทะเล และชายฝ่ังในด้านต่างๆ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม พาณิชยนาวี ทรัพยากรมีชีวิต 
ทรัพยากรไม่มีชีวิต สิทธิในเขตต่อเน่ือง ความมัน่คงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล การบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกิจกรรมทางทะเลด้านอ่ืนๆ รวมทั้ ง
กฎหมาย และอนุสัญญาต่างๆวา่ดว้ยทะเลระหวา่งประเทศภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจสีน ้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 
832-637  ชุดวชิาการเปล่ียนแปลงระดบัน ้าทะเลและภยัธรรมชาติชายฝ่ัง 6 ((5)-3-10) 
     (Sea Level Change and Coastal Disasters) 
 สาเหตุการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเล การเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเลบรรพกาล การคาดการณ์
ระดบัน ้ าทะเลในอนาคต การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาชายฝ่ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระดับน ้ าทะเล 
หลกัการและทฤษฎีในการเกิดภยัพิบติัธรรมชาติในพื้นท่ีชายฝ่ัง แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ คล่ืน
พายุซดัฝ่ัง น ้ าท่วม การกดัเซาะชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ผลกระทบต่อความรุนแรงของ
ภยัพิบติัธรรมชาติเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงระดบัน ้ าทะเล และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
จดัการการกบัภยัพิบติัธรรมชาติเหล่านั้น 



 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 
832-598  สารนิพนธ์ (Individual Study)  6 (0-18-0) 
             การศึกษาคน้ควา้เชิงลึกดา้นการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ในหัวขอ้ท่ีสนใจการท ารายงาน
สารนิพนธ์โดยใชรู้ปแบบและกระบวนการวิจยัภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยหวัขอ้วิจยั
มาจากปัญหาหรือความตอ้งการจากชุมชน 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 
832-599  วทิยานิพนธ์ (Thesis)  36 (0-108-0)  
 การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า
ในการวางแผนการวจิยั การเขียนวทิยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวชิาการ 
 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, publish the research in academic 
journal 
832-699  วทิยานิพนธ์ (Thesis)  24 (0-72-0) 
 การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า
ในการวางแผนการวจิยั การเขียนวทิยานิพนธ์ และ การเผยแพร่ผลงานในการประชุมทางวชิาการ 
 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,  
publish the research in the conference proceedings 
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