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โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน 1.1 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ   0 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. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ 

832-799  วทิยานิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบ 1.1) (Thesis) 48 (0-144-0) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 
832-591 สัมมนา 1
ภาคการศึกษาที ่2
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 
832-691 สัมมนา 2

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 
832-791 สัมมนา 3
ภาคการศึกษาที ่2
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2
832-799   วทิยานิพนธ์     8 (0-24-0) 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีจรรยาบรรณในการท าวจิยั มี
วนิยั (PLO1)
(2) มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม
และเห็นประโยชนข์องเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง (PLO2) 

(1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพ่ือเป็น
การปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดย
เนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา
(2) นกัศึกษาตอ้งมีความรับผดิชอบ โดยใน
การท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของ
การเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(3) มีความซ่ือสตัย ์โดยตอ้งไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือคดัลอกการบา้นของ
ผูอ่ื้น
(4) อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวชิา รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการของศาสตร์ฯ ความ
โปร่งใสของการวเิคราะห์และสงัเคราะห์
ขอ้มูล และการใหค้วามส าคญัของการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนท่ีศึกษา เป็นตน้

(1) พฒันาตวัช้ีวดัเพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น
• การตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้
ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
• การมีวนิยัและความพร้อมเพรียง
ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร
• นกัศึกษาสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้
• ไม่คดัลอกผลงานทางวชิาการของ
ผูอ่ื้นโดยไม่อา้งแหล่งท่ีมาของขอ้มูล

ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจดา้น
หลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัดา้น
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและ
การจดัการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังอยา่งลึกซ้ึงในการผลิต
งานวจิยั (PLO3)
(2) รู้ เขา้ใจ เพื่อผลิตองคค์วามรู้
ใหม่ และมีความช านาญในการ
จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (PLO4) 

(1) ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบโดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และ
ประยกุตท์ฤษฎีมาสู่การปฏิบติัใน
สภาพแวดลอ้มจริง เพ่ือใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์บา้นเมือง และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวชิา ตลอดจนเน้ือหาสาระของ
รายวชิานั้นๆ

(1) นกัศึกษาสามารถอธิบายหลกัการ
และทฤษฎีท่ีส าคญัดา้นทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังและการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง
(2) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์งาน
และอธิบายในรูปแบบของการ
น าเสนอผลงานทางวชิาการในการ
ประชุมวชิาการได้
(3) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

(2) จดัใหมี้การเรียนรู้วกิฤติการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝ่ัง และ
ลงมือปฏิบติัจริงในชุมชน 

(4) นกัศึกษาสามารถอธิบายความ
เช่ือมโยงการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ังกบักระแสการพฒันาของ
โลกได ้
(5) นกัศึกษาสามารถอธิบายและ
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวชิาการ
จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังกบั
กระแสการพฒันาของโลกได ้
(6) ประเมินจากการสอบและผลงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางดา้นทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง เพ่ือประโยชน์ในการ
ตดัสินใจในการจดัการทรัพยากร
หรือแกปั้ญหาดา้นทะเลและ
ชายฝ่ัง (PLO5) 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังกบักระแสการ
พฒันาของโลก เช่นภาวะโลก
ร้อนกบัการเพ่ิมข้ึนของ
ระดบัน ้ าทะเล ส่ิงปลูกสร้างกบั
การกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นตน้ 
รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้
ใหเ้ขา้กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง (PLO6) 
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ 
หรือประเมินสถานการณ์ดา้น
ทะเลและชายฝ่ังได ้(PLO7) 
(4) สามารถวเิคราะห์และ
น าเสนอปัญหาอยา่งมีขั้นตอน
และเป็นระบบตามหลกัทฤษฎี

(1)  สร้างความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการเรียนการสอนและ
การท าวทิยานิพนธ์ 
(2)  การอภิปรายกลุ่มร่วมกบัวทิยากร
พิเศษท่ีมีประสบการณ์จริงในพ้ืนท่ีทะเล
และชายฝ่ัง 
(3)  การส ารวจเชิงปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ี
วกิฤติทางทะเลและชายฝ่ัง  
(4) มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้าง
นวตักรรมดา้นการจดัการทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ัง 

(1) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และวิ
พากยป์ระเด็นปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยใช้
แนวคิดท่ีหลากหลาย 
(2) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และ
น าเสนอปัญหาอยา่งมีขั้นตอนและ
เป็นระบบตามหลกัทฤษฎีการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(3) นกัศึกษาสามารถน าเสนอ
แนวทางในการจดัการปัญหา
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(4) ประเมินจากการสอบและผลงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย และการถามตอบ
ในรายวชิาสมัมนา 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

การจดัการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ัง (PLO8) 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีทกัษะในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม มีไหว
พริบ และเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(PLO9) 
(2) มีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
บุคคลหรือชุมชนหรือองคก์รท่ี
เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(PLO10) 

(1) จดัอบรมเทคนิคการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
(2) ก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างาน
ร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ีชายฝ่ัง ในเน้ือหาของบางรายวชิา
พร้อมทั้งส่งรายงานของกิจกรรม 

(1) นกัศึกษาสามารถมีความร่วมมือ
ดา้นการจดัการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังระหวา่งบุคคลหรือชุมชนหรือ
องคก์รได ้ 
(2) ความพึงพอใจของชุมชนท่ีเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง 
(3) นกัศึกษาสามารถอ านวยความ
สะดวกหรือใหค้วามช่วยเหลือในงาน
ดา้นการจดัการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังระหวา่งบุคคลหรือชุมชนหรือ
องคก์รได ้
(4) ระดบัความส าเร็จในการท างาน
เป็นทีม โดยใหผู้ร่้วมงานประเมินผู ้
ร่วมทีม 
 
 
 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ทกัษะการส่ือสารและ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดย
ใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(PLO11) 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสถิติในการ
วางแผนการศึกษา สืบคน้ขอ้มูล 
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล 
ตลอดจนส่ือสารงานวชิาการดา้น
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
(PLO12) 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาได้
วเิคราะห์สถานการณ์จ าลองโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุตต์า่ง ๆ 
และน าเสนอกระบวนการท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาส าหรับพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังไดอ้ยา่งเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(1) นกัศึกษาสามารถส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษได ้
(2) นกัศึกษาสามารถน าเสนอผลการ
สืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครอบคลุม 
(3) นกัศึกษาสามารถส่ือสารงานดา้น
วชิาการเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร
ทะเลและชายฝ่ังในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 
(4) นกัศึกษามีการน าเสนอโดย
เลือกใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์หรือสถิติท่ี
เก่ียวขอ้งและเหมาะสม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

(3) สามารถส่ือสารงานดา้น
วชิาการเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
(PLO13) 

(5) การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าไดใ้น
ระหวา่งการสอน โดยอาจใหน้กัศึกษา
แกปั้ญหา วเิคราะห์ประสิทธิภาพของ
วธีิแกปั้ญหา และใหน้ าเสนอแนวคิด
ของการแกปั้ญหา ผลการวเิคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการ
ระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงระหวา่งการ
พฒันาโครงร่างและการท า
วทิยานิพนธ์ 

 
 
 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ภำควชิำ/สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง 
หมวดวชิาบงัคบั (Audit) 
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 
832-799  วทิยานิพนธ์ (Thesis)                                                                                      48 (0-144-0) 

การศึกษาวิจยัทางการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า
ในการวางแผนการวจิยั การเขียนวทิยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 

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 international academic journal 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะการจดัการส่ิงแวดล้อม วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตร/สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

1. รศ.ดร.ประวทิย ์โตวฒันะ*, Ph.D. (Geochemistry)  University of Idaho, U.S.A., 2533
2. รศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ*์, Ph.D. (Ecological Marine Management), Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 2009
3. ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกลุ* , Ph.D. (Development Studies), University of Bath, UK, 2543
4. ดร.มนสัวณัฏ ์แสงศกัดา ภทัรธ ารง*, ปร.ด. (ชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2552
5. ดร.พลชาติ โชติการ*, Ph.D. (Science), University of Technology Sydney, 2558
6. ดร.เมธิณี อยูเ่จริญ, Ph.D. (Environment and Energy Systems), Shizuoka University, 2559
7. ดร.ประกฤษฎ ์นพประดิษฐ,์ Dr.rer.nat. (Natural Science), University of Bayreuth,Germany,2561
8. รศ.ดร.ซุกรี หะยสีาแม, Ph.D. (Biological Science), National University of Singapore, 2545
9. รศ.ดร.ดนุพล  ตนันโยภาส, Ph.D. (Geologie Appiqnee), Universite Bordeaux I, French, 2535
10. ดร.สมพร ช่วยอารีย,์ Dr.rer.nat. (Natural Science), University of Bayreuth,Germany,2552
11. ดร.สุวฒัน์ จุฑาพฤทธ์ิ, ปร.ด. (การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง), ม.สงขลานครินทร์, 2557
12. รศ.ดร.ปาริชาติ วสุิทธิสมาจาร, Dr.phil. (Biogeography), Universitat des Saarlandes, Federal Republic of Germany, 2541
13. รศ. ดร.เสาวลกัษณ์ รุ่งตะวนัเรืองศรี, Ph.D. (Environmental Management ), The Australian National  University,
Australia, 2543
14. รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม, Ph.D. (Environmental Studies), Griffith University, Queensland, Australia, 2549
15. รศ.ดร.เก้ืออนนัต ์ เตชะโต, Ph.D. (Environmental Management ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551
16. ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข, Ph.D. (Urban Environmental Management),Asian Institute of  Technology, 2548
17. ผศ.ดร.ไชยวฒัน์ รงคส์ยามานนท,์ Ph.D. (Environmental Management ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554
18. ผศ.ดร.ปุญญานิช อินทรพฒัน,์ ปร.ด. (เทคโนโลยพีอลิเมอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552, Docteur en (Chimie et
Physicochimie des Polymères),  Université du Maine, France, 2552
19. รศ.ดร.วรางคณา จุติด ารงคพ์นัธ์, Ph.D. (Civil and Environmental System Engineering), Konkuk U., Republic of Korea, 2555
20. ผศ.ดร.สุวทิย ์สุวรรณโณ, Ph.D. (Human Environment Medical Engineering), University of Yamanashi, Japan , 2550
21. ผศ.ดร.อรมาศ สุทธินุ่น, Ph.D. (Environmental Management ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552
22. ผศ.ดร.คมัภีร์ พว่งทอง, Ph.D. (Environmental Engineering), Tongji University, People's Republic of China, 2559
23. ผศ.ดร.ดุษฎี หม่ืนห่อ, Ph.D. (Environmental Health), University of Birmingham, U.K., 2554
24. ผศ.ดร.นริสรา นุธรรมโชติ, Ph.D. (Geography (Sci)), University of Leicester, U.K., 2559
25. ดร.พีรพฒัน์ โกศลศกัด์ิสกลุ, Ph.D. (Atmospheric and Environmental Sciences), University of Edinburgh, U.K., 2557



26. ผศ.ดร.มนตรี เล่ืองชวนนท,์ Ph.D. Energy studies), Universiti Brunei Darussalam, Brunei, 2558 
27. ผศ.ดร.สุธินี สินุธก, Ph.D. (Sciences), University of Technology  Sydney, Australia, 2556 
28. ดร.วฒันา รติสมิทธ์, วท.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
29. ผศ.ดร.พิมพช์นก บวัเพชร, Ph.D. (Plant Physiology), Stockholm University, 2557 
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