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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตรปริญญาโท : 25530101104656
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Marine and Coastal Resources Management
1.2 รหัสหลักสูตรปริญญาเอก : 25530101104667
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Marine and Coastal Resources Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Marine and Coastal Resources Management)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: วท.ม. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
(ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Marine and Coastal Resources Management)
2.2 หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1 ……36…… หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ……36…… หน่วยกิต
แผน ข
……36…… หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
……48…… หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ...อังกฤษ....
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

2
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น เช่น หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาไปทาวิจยั หรือ
ดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น เช่น หลักสูตรที่มีการให้ปริญญาแบบ Join degree หรือ Double degree
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รบั ปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอนเดือน..............กรกฎาคม…….......พ.ศ.........2563...............
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563) เมื่อวันที่.....13.....เดือน.......มีนาคม..........พ.ศ......2563.......
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563)
เมื่อวันที่......16....... เดือน......พฤษภาคม........ พ.ศ......2563..........
 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา2564 กรณีระดับปริญญาโท และปีการศึกษา 2565 กรณีระดับปริญญาเอก
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
(2) นักวิชาการประมง
(3) อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
(4) ที่ปรึกษาและ/หรือบุคลากรทางด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในบริษัททีป่ รึกษา
(5) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมทัง้ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลเชิงบูรณาการทัง้ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
(7) นักยุทธศาสตร์ทางทะเล
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อ
สาขา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา หลักสูตร
วิชา
Ph.D.
Geochemistry
ปริญญาเอก 2533
U. of Idaho, U.S.A
M.Sc.
Mineralogy
ปริญญาโท 2528
Washington State U., U.S.A.
วท.บ.
ปฐพีวิทยา
ปริญญาตรี 2521
ม.เกษตรศาสตร์
Ph.D.
รศ.
นางศิริพร ประดิษฐ์
ปริญญาเอก 2552
Ecological Marine
Vrije Universiteit Brussel,
Management
Belgium
M.Sc.
ปริญญาโท 2546
Ecological Marine
Vrije Universiteit Brussel,
Management
Belgium
วท.บ.
ปริญญาตรี 2538
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.
นางสาวเยาวนิจ กิตติธรกุล ปริญญาเอก 2543
Ph.D.
Development Studies University of Bath, U.K
ปริญญาโท 2540
M.Sc.
Social Research
University of Bath, U.K
2536
M.A.
Environmental Studies U. of Adelaide, Australia
2530
ศศ.ม.
สังคมวิทยา
ม.ธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 2526
ศศ.บ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ นางมนัสวัณฏ์ แสงศักดา
ปริญญาเอก 2552
ปร.ด
ชีววิทยาโมเลกุลและ
ม.สงขลานครินทร์
ภัทรธารง
ชีวสารสนเทศ
ปริญญาโท 2546
วท.ม.
ชีววิทยา
ม.เชียงใหม่
ปริญญาตรี 2543
วท.บ.
สัตววิทยา
ม.เชียงใหม่
อาจารย์ นายพลชาติ โชติการ
ปริญญาเอก 2558
Ph.D.
Marine Science
University of Technology
Sydney, Australia
ปริญญาโท 2552
วท.ม.
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาตรี 2548
วท.บ.
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์

1

ตาแหน่ง
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
3-1015-01727-21-8
รศ.
นายประวิทย์ โตวัฒนะ

2

3-1202-00395-59-2

3

3-1005-00371-25-7

4

3-6406-00090-65-4

5

3-9011-00090-81-5

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ระดับ
การศึกษา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
□ นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1. ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในด้านต่าง ๆ มีมูลค่ามหาศาลประมาณไม่
น้อยกว่า 10.6 ล้านล้านบาท/ปี1 ซึ่งเทียบเท่ากับ 30% ของมูลค่าทรัพยากรทั้งสิ้นที่ถูกนามาใช้ประโยชน์เท่านัน้ ซึ่งยังเหลือ
อีก 70% ที่จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถ้าหากมีการพัฒนา บริหาร
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล
ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติที่ระบุเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลยาวทั้งชายฝั่งทะเลด้าน
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยประมาณ 3,151.3 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด แต่ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ. ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ได้มีการกาหนดให้หน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐ (17 กระทรวง) เอกชน และชุมชน ดูแลกากับและบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างยั่งยืนโดยคานึงถึง Carrying Capacity ของแต่ละทรัพยากรไว้อย่างชัดเจน
3. องค์กรสหประชาชาติได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยจัดให้มีการประชุม Blue Economy Submit เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ 2557 ที่กรุง Abu Dhabi
สหภาพอาหรับเอมิเรตส์ และจัดให้การประชุม Sustainable Blue Economy Conference ที่กรุงในโรบี ประเทศเคนย่า
เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2561 และทางสหประชาชาติ ยั ง ได้ จั ด ท า “Africa’s Blue Economy : A Policy
Handbook” เผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบริหารจัดการและผลประโยชน์ทางทะเลและ
ชายฝั่งนั้นทั่วโลกได้ให้ความสาคัญเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลจะต้องร่วมมือ กันในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 4 ปัจจัยดังนี้
ก) สังคมสูงวัย เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยในปี 2564 จะมี
ประชากรสูงวัย 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด หรือ 20% ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร, จานวน
ผู้ที่อยู่ในวัยทางานและจานวนและอายุของผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนทัศนคติ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ของสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 1)ภัยคุกคาม(Threaten) กล่าวคือทาให้จานวนนักศึกษาที่พึ่งสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกน้อยลง และ 2)โอกาส(Opportunity) คือหลักสูตรต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบปกติทั่วไป(Traditional Education) ไปเป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น(NonTraditional education) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองผู้เรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นผู้ที่กาลังทางานอยู่และไม่ได้
อยู่ในบริเวณที่สถานศึกษาตั้งอยู่ก็สามารเรียนในหลักสูตรนี้ได้
ข) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีด้าน ICI (Information and
Communication Technology) และ Digital Technology ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา Social Network เกิ ด สั ง คมดิ จิ ทั ล
(Digital Society) ซึ่ ง เป็ น สั ง คมแห่ ง ความรอบรู้( Knowledge Based Society) และภูมิ ปั ญ ญา โดยมี แหล่ ง ความรู้อยู่
มากมายและกระจัดกระจายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รูปแบบของการเรียนรู้มีความหลากหลายขึ้น โดยผ่านการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Internet) จึงเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียนก็สามารถทาได้ ทาให้เกิด
สังคมและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-Directed Learning) โดยผ่านทาง ICT ลักษณะการประกอบอาชีพก็
เปลี่ ย นแปลงไปจากการท างานในสถานที่ ท างานของหน่ ว ยงานของรัฐ และเอกชนไปเป็ น การประกอบอาชี พ อิ ส ระ
1
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(Freelance) ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลง โดยมีการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ด้วย และเป็นลักษณะ Module ที่ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียน
และเรียนเมื่อไรก็ได้และสามารถสอบเก็บสะสมหน่วยกิจ(Credit Bank) ในแต่ละ Module ต่างๆเพื่อนามาใช้ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป
ค) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ของรั ฐ บาลเพื่ อ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0(Thailand 4.0) ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสาหรับการแข่งขันกับประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ EEC เพื่อทาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง(Middle Income Trap)
ดังนั้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีสังคม วัฒนธรรมและ
ดารงชีวิตได้เป็นอย่างดีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้จะต้องมีการเรียนการสอนให้พัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถทางด้าน English Literary กับ Digital Literary และมีแนวคิดนอกกรอบเพื่อทาให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ด้วยระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายที่สามารถให้นักศึกษาเลือกเรียนและทาวิจัยได้ตามความประสงค์ของ
นักศึกษาหรือของหน่วยงานของนักศึกษาในลักษณะที่เป็น Tailor Made Program ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป
ง) การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมของประชาคมโลก ตามแผนปฏิบัติการ 21(Agenda 21) ขององค์การ
สหประชาชาติเพื่อการบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน อันที่จะทาให้ประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคตมีทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการต่างๆในการดารงชีวิตเพื่ อความกินดีอยู่ดี และการที่รัฐบาลได้ตอบรับแนวคิด
เศรษฐกิจสีน้าเงิน(Blue Economy) ของประชาคมโลก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้ถูกปรับปรุงให้มีการเรียนการสอนที่จะผลิตบุคลากรที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
ให้ มี องค์ ค วามรู้และตระหนักรู้ถึงความสาคัญ ตลอดจนหวงแหนทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมถึง บริหารจัด การใช้
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันยังไม่มีความคุ้นเคยในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพ ยากรทะเลและชายฝั่งมากนัก
หลั ก สู ต รจึ ง ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนและเนื้ อ หาของวิ ช าให้ มี ความเป็ น สากลเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมโลกดังกล่าวข้างต้น
อนึง สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงประเด็นความเหลื่อมล้า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SCGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 มีเป้าหมายเพื่อ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสุมทรและ
ทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” อีกทั้งกระแสสังคมที่ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทาของมนุษย์ต่อ
สัตว์ทะเล ทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะในทะเล ปัญหาสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธ์ ปัญหาการตกค้างของสารพิษ
ในสัตว์ทะเลอันถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหารมนุษย์
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้
1. หลักสูตรที่ปรับปรุงจะต้องมีกลไกในการรองรับนักศึกษาที่กาลังทางานอยู่ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
สามารถศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกได้ ในขณะที่ทางานไปพร้อม ๆ กัน โดยการเปิดหลักสูตรสอนแบบ Module System
หรือเรียน Course Work ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ นักศึกษาสามารถดูวีดีโอที่บนั ทึก การเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของวิชานัน้ ๆ ทีป่ ระกาศทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
2. หลักสูตรจะมีลักษณะเป็น Taylor Made Program โดยมีจานวนวิชาบังคับในหลักสูตรน้อยที่สุด แต่มีวิชาเลือก
จานวนมาก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อนาไปใช้ทาวิทยานิพนธ์และนาไปใช้ในการทางานในทีท่ างานของตนเอง
ได้ และหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็ควรเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ในองค์กรที่นักศึกษาทาอยู่ซึ่งเป็นการตอบ
โจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตแก้ไขปัญหาของชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคลให้กับประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย : ความเป็นผู้นาทางวิชาการ)
3. หลักสูตรที่ปรับปรุงจะต้องมีเนื้อหาของรายวิชาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
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พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และ Blue Economy ของ UN เพื่อความเป็น
นานาชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย : ความเป็นนานาชาติ)
ข้อมูลที่ได้รับจากสัมภาษณ์กลุ่ม Stakeholder ต่าง ๆ ข้างต้นได้นามาวิเคราะห์และบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และแผนต่าง ๆ และนโยบายขององค์กรสหประชาชาติในข้อ 3 ข้างต้น เพื่อกาหนด PLO ของหลักสูตร และยังได้นา
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ PLO และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ตในกลุ่มต่าง ๆ ใน
ลักษณะ Backward Curriculum Design
4. หลักสูตรที่ปรับปรุงจะต้องมีเนื้อหาที่ตอบสนองต่อการต้องการใช้ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
และบางวิชาต้องจัดเป็นการเรียนการสอนแบบ Module System โดยวิชาหนึ่ง ๆ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ 3
Training Course และอนุญาตให้ผู้ที่ทางานในองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้ามาร่วมเรียนกับนักศึกษาในภาคปกติได้ และเมื่อ
สิ้นสุดการ Training แต่ละครั้ง ก็จะมีการสอบวัดผล ถ้าผู้ร่วมเรียนสามารถสอบผ่านได้ก็สามารถเก็บเป็น Credit ไว้ได้ 3 ปี
ถ้าผู้ร่วมเรียนนี้เรียนครบและสอบผ่านทั้ง 3 Training Course นี้ก็ถือว่าเรียนผ่านครบ 1 วิชา และผู้ร่วมเรียนเหล่านี้เมื่อมา
ลงทะเบียนศึกษาต่อในหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ ก็ถือว่าได้เรียนวิชาและ Credit วิชานี้แล้ว ทาให้ลดระยะเวลาที่จะใช้
การศึกษาลงได้
5. หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความเป็นนานาชาติในด้านต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย : ความเป็นนานาชาติ)
เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์ของทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ โดย
ยึด Concept ของ Blue Economy ของ UN
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Bilingual Program (ไทย – อังกฤษ)
งานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ต้องตีพิมพ์ใน International Journal ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
การมีนักศึกษาต่างชาติร่วมเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วย
การให้นักศึกษาที่ลงวิชาสัมมนามานาเสนองานวิจัยทีต่ นเองสนใจเป็นภาษาอังกฤษ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)
 ยุทธศาสตร์ย่อย : 1) การผลิตบัณฑิต 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย
 เป้าประสงค์ : 1) บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู่การเป็นพลเมืองโลก 2) ระบบการเรียนการ
สอนมีลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and
Innovation Development : RID)
 ยุทธศาสตร์ย่อย  เป้าประสงค์ : นาผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)
 ยุทธศาสตร์ย่อย  เป้าประสงค์ : เป็น Digital University

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
 ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ขีดความสามารถและศักยภาพในการการทาวิจยั เบื้องต้น ในการบูรณาการความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม เพื่อบริหารจัดการพื้นที่และพัฒนาทรัพยากรบริเวณทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของระบบ
นิเวศและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างมั่งคั่ง มัน่ คง และยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีขีด
ความสามารถและศักยภาพสูงและสามารถดาเนินการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ในการบูรณาการความรู้
วิทยาการ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
ทาวิจัย เพื่อผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่และพัฒนาทรัพยากรบริเวณทะเลและชายฝั่ง บน
พื้นฐานของความสมดุลของระบบนิเวศและนาไปสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ อย่างมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
พื้นที่ชายฝั่งของโลก เป็นที่อยู่อาศัยและทากิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรส่วนใหญ่ของโลกและประชากร
เหล่ า นั้ น นั บ วั น จะเพิ่ ม จ านวนขึ้น อย่ า งรวดเร็ว เป็ น ผลให้ ท รัพ ยากรทะเลและชายฝั่ ง ได้ เสื่ อมโทรมลงอย่ า งรวดเร็ ว
เนื่ องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ กาลั งพัฒนามี แรงกดดัน จากการเพิ่ มขึ้นของจานวน
ประชากร ในปัจจุบันคาดว่ามีประชากรของโลกประมาณ 3.0 พันล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของ
โลก อาศัยหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งและทะเล ซึ่งประชากรเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งเข้าไปใน
แผ่นดิน ประมาณไม่เกิน 200 กิโลเมตร และคาดว่าภายในปี 2568 จานวนประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คือ เพิ่มขึ้นเป็ น 6.0 พันล้านคน2 ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งมีความสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การเชื่อมโยง Agenda 21 ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลกในการดาเนินงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน กับปฏิบัติการในพื้นที่
ชายฝั่งโดยครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสนอแนวทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล ปะการัง ชายหาด หาดเลน อากาศและน้า และการ
เสนอแนวทางเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การต่อสู้กับความยากจนและกิจกรรมที่
ทาลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง จะ
ทาให้การพัฒนากระบวนการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งเป็นไปอย่างบูรณาการมากยิ่งขึ้น สาหรับพื้นที่ชายฝั่งของ
ประเทศไทยซึ่งมีความยาว 3,151.3 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด โดยใน พ.ศ. 2561 ไทยมีพื้นที่ทางทะเล 323,488.32
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 60% ของพื้นที่ทางบก มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างหลากหลายและซับซ้อน พลวัตของ
ทรัพยากรชายฝั่งที่มีการเชื่อมโยงระหว่างบกกับทะเลจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายฝั่งที่หลากหลายทั้งผู้ใช้ และ
รูปแบบการใช้ รวมทั้งระบบชีวาลัย (Biosphere System) ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ
ในช่วงที่ผ่านมาได้สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งจะมีความอ่อนไหว
และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาทิ การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล และการเกิดวาตภัยที่
รุนแรง (Extreme Weather) จะมีผลโดยตรงกับการเพิ่มความรุนแรงในการกัดเซาะชายฝั่งและการเกิดน้าท่วมบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและละเอียดอ่อน
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สาหรับทรัพยากรทางทะเล ในสถานการณ์ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของทรัพยากรทางทะเลของ
ประเทศไทย มีมูลค่ามหาศาลไม่น้อยกว่า 10.6 ล้านล้านบาท 3 ต่อปี (มูลค่าการนาเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล 9.6
ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยว 1 ล้านล้านบาท ไม่รวมรายได้จากการประมง/เพาะเลี้ ยง และรายได้จากการผลิต
ก๊าซ) ในอนาคตไทยจะมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่สถานภาพทางด้านทรัพยากร
และสิ่ ง แวดล้ อมของทะเลและชายฝั่ง ของประเทศไทย นั บ วั น จะเสื่ อมโทรมลงเรื่อย ๆ อนึ่ ง ผลประโยชน์ทางทะเล
จ านวนมหาศาลนั้ น เกิ ด จากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ หลายมิ ติ ด้ ว ยกั น อาทิ การใช้ ท รั พ ยากรมี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต จากทะเล
การท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเลหรือพาณิชย์นาวี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ผลประโยชน์ดังกล่าว
ไม่ถึง 30 % เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 18 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการใช้ประโยชน์ดังกล่าว เป็นผลทาให้
นโยบายยุท ธศาสตร์ทางทะเลในการบริหารจั ดการในภาพรวมของประเทศขาดเอกภาพไม่ ชัด เจนและไม่เหมาะสม
ตลอดจนขาดกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่จะสามารถนาทรัพยากรทางทะเลมาใช้ได้อย่าง มั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว และมีแนวความคิดใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์งานพัฒนาและวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งมายาวนาน
จนเกิ ด องค์ ค วามรู้ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ เอกชนชุ ม ชนและองค์ ก รพั ฒ นาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และมีศักยภาพในการจัดระเบียบองค์ความรู้เชิงประจักษ์เข้าสู่ระบบการศึกษา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งขึ้นเพื่อผลิต บัณฑิตผู้มี
ทักษะและความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ และมีขีดความสามารถและศักยภาพสูงในการบูรณาการ องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่มีพลวัตในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
โดยการ บูรณาการมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) และความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งให้บรรลุถึงความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน ประกอบกับยังไม่มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเปิด
สอนหลักสูตรนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2562 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงาน
ของภาครัฐที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ ประมาณ 12 หน่วยงาน ตลอดจนเศรษฐกิจสีน้าเงิน (Sustainable
Blue Economy) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเน้นให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทะเลแลชายฝั่งอย่างมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
ระดับปริญญาโท
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ถึงกระบวนการทาวิจัย (Learn
how to do research) ในด้ า นการจั ด การทรัพ ยากรทะเลและชายฝั่ง ในเชิ ง การจั ด การที่ มี การบูรณาการมิติทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และในมิติของความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ตลอดจนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564 และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ตลอดจน เศรษฐกิจสีน้าเงิน (Sustainable Blue Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถประกอบอาชีพ
และดารงชีพอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขและนาความเจริญมาสู่ประเทศ
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ระดับปริญญาเอก
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย (Being researcher) ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งในระดับนานาชาติ ในเชิงการจัดการที่มีการบูรณาการมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง และในมิติของความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ-สังคม และสอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ 20 ปีและแผนความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564 และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
ตลอดจน เศรษฐกิจสีน้าเงิน (Sustainable Blue Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถประกอบอาชีพและ
ดารงชีพอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขและนาความเจริญมาสู่ประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดาเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งและสอดรั บ กั บ - ติดตามนโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนความ ระดับประเทศ และสถานการณ์
มั่ น ค ง แ ห่ ง ช า ติ ท า ง ท ะ เล พ . ศ . 2 5 5 8 – 2 5 6 2 ความร่วมมือในการพัฒนาระดับ
นานาชาติ เพื่อปรับปรุง
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หลักสูตรให้มีความทันสมัยมี
พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร มาตรฐานระดับสากลอย่าง
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมถึง สม่าเสมอ
การเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ และแนวทางต่าง ๆ ของ
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ อาทิ เศรษฐกิ จ สี น้ าเงิ น
(Sustainable Blue Economy)
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน วิจัยและบริการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
วิ ช าการ ให้ มี ป ระสบการณ์ จ ากการน าความรู้ ท าง การสอน งานวิจัย และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและองค์กร
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งไปปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการปรับปรุง
รายวิชาและหรือการ
ปรับปรุงเอกสารการเรียน
การสอน
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- ปริมาณงานวิจัยและ
บริการวิชาการต่อจานวน
อาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2564-2567 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม
 นอกวัน – เวลาราชการ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน
ปีการศึกษา 2564-2567 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรติ นิยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการทาวิจัยเป็นอย่างดี
2. ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด จะต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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แผน ข
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ทาวิจัยเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กรณีที่
ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด จะต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารที่เชื่อถือได้รับรองหรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรและ
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) วิชาที่เปิดสอนจะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ประกอบกับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ สาเร็จการศึกษาจาก
หลากหลายสาขาทาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ อยู่ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน อาจจะ
ทาให้เกิดปัญหาแก่นักศึกษาบางคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ ศาสตร์ซึ่งมี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอในการเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนในบางวิชา
2.3 กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
และภาษาอังกฤษ อาจารย์ทปี่ รึกษาจะแนะนาให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนวิชาเพื่อปรับพื้นฐานเพิ่มเติม นอกจากนี้
สถาบันฯ จะมีการจัดชั่วโมงการเรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐาน
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับปริญญาโท
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
แผน
จานวนนักศึกษา
การศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
2
2
แผน ก
ชั้นปีที่ 2
2
2
2
2
แบบ ก 1
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2
2
2
ชั้นปีที่ 1
4
4
4
4
4
แผน ก
ชั้นปีที่ 2
4
4
4
4
แบบ ก 2
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
4
4
4
ชั้นปีที่ 1
4
4
4
4
4
แผน ข
ชั้นปีที่ 2
4
4
4
4
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
4
4
4
รวมจานวนนักศึกษา
10
20
20
20
20
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ระดับปริญญาเอก
แผน
การศึกษา

จานวนนักศึกษา

แบบ 1.1

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
รวมจานวนนักศึกษา

2563
5
5

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15

2.5 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ระดับปริญญาโท
1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2563
280,000
328,143
150,000
758,143

2564
560,000
334,705
150,000
1,044,705

2565
560,000
341,399
150,000
1,051,399

2566
560,000
348,227
150,000
1,058,227

2567
560,000
355,192
150,000
1,065,192

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

328,143
329,000
-

334,705
329,000
70,000
-

341,399
329,000
70,000
-

348,227
329,000
70,000
-

355,192
329,000
70,000
-

657,143

733,705

740,399

747,227

754,192

-

-

-

-

-

10
65,714

20
36,685

20
37,020

20
37,361

20
37,710

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
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2.6.2 ระดับปริญญาเอก
1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2563
140,000
328,143
150,000
618,143

2564
280,000
334,705
150,000
764,705

2565
420,000
341,399
150,000
911,399

2566
420,000
348,227
150,000
918,227

2567
420,000
355,192
150,000
925,192

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

328,143
329,000
-

334,705
329,000
35,000
-

341,399
329,000
35,000
-

348,227
329,000
35,000
-

355,192
329,000
35,000
-

657,143

698,705

705,399

712,227

719,192

657,143
5
131,429

698,705
10
69,871

705,399
15
47,027

712,227
15
47,482

719,192
15
47,946

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน ทั้งนี้ จะมีการใช้สอื่ ทางไกลร่วมด้วย
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................................
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 36
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
48
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
 แผน ก แบบ ก1
36
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก2
36
หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
24
หน่วยกิต
 แผน ข
36
หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
27
หน่วยกิต
- สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
 แบบ 1.1
48
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
48
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก
หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
832-513 การบูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
3((3)-0-6)
(Integrated Marine and Coastal Resources Management)
832-621 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
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)
หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
832-511 การจัดการกิจการทางทะเล (Maritime Management)
3((3)-0-6)
832-512 กฎหมายทะเลและชายฝั่ง
3((3)-0-6)
(Marine and Coastal Law)
832-521 สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Oceanography)
3((3)-0-6)
832-522 ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

3((3)-0-6)
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(Molecular Biology in Ecology and Evolution)
832-526 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R สาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3((2)-2-5)
(Data Analysis with R for Marine Environmental Management)
832-527 การวิเคราะห์เชิงพื้นทีแ่ ละเวลาสาหรับการจัดการทะเลและชายฝัง่
3((2)-2-5)
(Spatial and Temporal Analysis for Marine and Coastal Management)
832-528 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งในการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
3((2)-2-5)
(Internet of Things (IoT) in Marine and Coastal Management)
832-531 การจัดการพื้นที่ชายฝัง่ โดยชุมชนและความยั่งยืน
3 ((2)-2-5)
(Coastal Community-Based Management and Sustainability)
832-532 การจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน 3((3)-0-6)
(Management of National Marine Resources Utilization under Blue Economy)
832-533 การจัดการแนวปะการัง (Coral Reef Management)
3((3)-0-6)
832-534 วิวัฒนาการชายฝั่งและประวัติการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล
3((3)-0-6)
(Coastal Evolution and Sea Level History)
832-538 ภัยธรรมชาติชายฝั่ง (Coastal Disaster)
3((2)-2-5)
832-592 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่
3((3)-0-6)
(Special Topics in Marine and Coastal Resources Management)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
832-599 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตร แบบก1) (Thesis)
832-699 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตร แบบ ก2) (Thesis)

36(0-108-0)
24(0-72-0)

3.1.3.2 รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
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)
หมวดวิชาเลือก
27
หน่วยกิต
832-631 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางทะเล (Marine Data Science)
9 ((6)-6-15)
832-632 ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน
6 ((3)-6-9)
(Coastal Zone Management for Sustainability)
832-633 ชุดวิชาระบบนิเวศแนวปะการัง: การติดตาม การจัดการ และการฟื้นฟู 8 ((6)-4-14)
(Coral Reef Ecosystem: Threat, Management and Rehabilitation)
832-634 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล: เคมีในทะเล
6 ((5)-2-11)
(Marine Science: Chemical in the Sea)
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832-635 ชุดวิชาชุมชนชายฝั่งกับการจัดการที่ยั่งยืน
6 ((4)-4-10)
(Coastal Communities and Sustainable Management)
832-636 ชุดวิชากฎหมายสาหรับการใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งภายใต้แนวคิด 9 ((9)-0-18)
เศรษฐกิจสีน้าเงิน (Law for Marine and Coastal Resource Utilization
under Blue Economy Concept)
832-637 ชุดวิชาการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลและภัยธรรมชาติชายฝั่ง
6 ((5)-3-10)
(Sea Level Change and Coastal Disasters)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
832-598 สารนิพนธ์ (สาหรับหลักสูตร แบบข) (Individual Study)
6(0-18-0)
3.1.3.3 รายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
48
หน่วยกิต
832-799 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตร แบบ 1.1) (Thesis)
48 (0-144-0)
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก และ ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.1.3.4 ความหมายของรหัสวิชา

รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจารายวิชานั้นๆ ประกอบด้วย ตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลข
รหัส 3 ตัวแรก แสดงถึงรหัสวิชาของภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชานั้น
เลขรหัสตัวแรก เป็นหมายเลข 8 คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เลขรหัส 832 คือ กลุ่มรายวิชาสาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เลขรหัส 3 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 4 แสดงถึง รหัสประจาระดับการศึกษาโดยที่ 1-4 คือ วิชาในระดับปริญญาตรี
และ 5-9 คือ วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่ 5 แสดงถึง กลุ่มวิชา
เลขตัวที่ 6 แสดงถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
- ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม: ตัวอย่าง 3 (2-3-4) มีความหมายของตัวเลขดังนี้
เลขตัวที่ 1 (3) หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 (2) หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3 (3) หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4 (4) หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.3.5 ความหมายของจานวนหน่วยกิต
- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เช่น 3((2)-3-4) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
- รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
active learning
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4 แผนการศึกษา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรแบบ ก
ปีการศึกษา/
แผน ก แบบ ก1*
ภาคเรียน
ปีที่ 1
832-599 วิทยานิพนธ์
ภาคที่ 1 832-591 สัมมนา 1*

หน่วยกิตรวม
ภาคที่ 2 832-599 วิทยานิพนธ์
832-691 สัมมนา 2*
หน่วยกิตรวม
ปีที่ 2
832-599 วิทยานิพนธ์
ภาคที่ 1 832-791 สัมมนา 3*
หน่วยกิตรวม
ภาคที่ 2 832-599 วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก2
9 (0-27-0)

832-513 การบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
832-621 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
832-591 สัมมนา1
xxx-xxx วิชาเลือก

9
9 (0-27-0) 832-691 สัมมนา 2
832-699 วิทยานิพนธ์
9
9 (0-27-0) 832-791 สัมมนา3
832-699 วิทยานิพนธ์
9
9 (0-27-0) 832-699 วิทยานิพนธ์
9
36

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
1 (0-2-1)
3 (x-x-x)
10
1 (0-2-1)
8 (0-24-0)
9
1 (0-2-1)
8 (0-24-0)
9
8 (0-24-0)
8
36

*นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 ครั้ง
และนักศึกษาต้องนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษาในรูปแบบของการนาเสนอสัมมนา
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หลักสูตรแบบ ข
ปีการศึกษา/
ภาคเรียน
ปีที่ 1
832-591 สัมมนา1
ภาคที่ 1 xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
หน่วยกิตรวม
ภาคที่ 2 832-691 สัมมนา 2
xxx-xxx วิชาเลือก
xxx-xxx วิชาเลือก
หน่วยกิตรวม
ปีที่ 2
832-791 สัมมนา3
ภาคที่ 1 832-598 สารนิพนธ์
หน่วยกิตรวม
ภาคที่ 2 xxx-xxx วิชาเลือก
832-598 สารนิพนธ์
หน่วยกิตรวม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

แผน ข
1 (0-2-1)
5-9 (x-x-x)
5-9 (x-x-x)
11-19
1 (0-2-1)
5-9 (x-x-x)
5-9 (x-x-x)
11-19
1 (0-2-1)
3 (0-9-0)
4
5-9 (x-x-x)
3 (0-9-0)
8-11
36

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรแบบ 1.1
ปีการศึกษา/
แบบ 1.1
ภาคเรียน
ปีที่ 1 ภาคที่ 1 832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
832-591 สัมมนา 1*
ภาคที่ 2 832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
832-691 สัมมนา 2*
ปีที่ 2 ภาคที่ 1 832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
ภาคที่ 2 832-791 สัมมนา 3*
832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
ปีที่ 3 ภาคที่ 1 832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
ภาคที่ 2 832-799 วิทยานิพนธ์
8 (0-24-0)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
48
*นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยไม่นับหน่วยกิต จานวน 3 ครั้ง และนักศึกษา
ต้องนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษาในรูปแบบของการนาเสนอสัมมนา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
832-513 การบูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
3 ((3)-0-6)
(Integrated Marine and Coastal Resources Management)
หลักการใช้ประโยชน์ รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(Research Methodology for Marine and Coastal Resources Management) 3 ((2)-2-5)
ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรมสถิติ การมีจรรยาบรรณในการทาวิจัย
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)
การค้นคว้าข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งการเข้าร่วมฟังและอภิปรายในชั้นเรียน
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)
รายวิชาบังคับก่อน: สัมมนา 1
Prerequisite: Seminar I
การค้นคว้าข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การเสนอบทความในเชิงวิเคราะห์หรือการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษารวมทั้งการเข้าร่วมฟังและอภิปรายในชั้นเรียน
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)
รายวิชาบังคับก่อน: สัมมนา 2
Prerequisite: Seminar II
การค้นคว้าข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การเสนอบทความวิจัยที่สนใจในเชิงวิเคราะห์หรือการนาเสนอความก้าวหน้า
ของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารวมทั้งการเข้าร่วมฟังและอภิปรายในชั้นเรียน
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
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หมวดวิชาเลือก
832-511 การจัดการกิจการทางทะเล
(Maritime Management)
3 ((3)-0-6)
ธรรมชาติ โครงสร้าง การดาเนินการของกิจการทางทะเล ให้ความสาคัญกับกิจการทางทะเลด้าน
ความมั่นคง ความยั่งยืน และความมั่งคั่ง และกฎหมายทะเล อันจะนาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการกิจการทาง
ทะเล
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 กฎหมายทะเลและชายฝั่ง
(Marine and Coastal Law)
3 ((3)-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย การตีความกฎหมาย ขอบเขตและ
ปัญหาตลอดจนแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายทะเลและชายฝั่ง
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 สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
(Coastal Oceanography)
3 ((3)-0-6)
สมุทรศาสตร์เชิงบรรยายในพื้นที่ชายฝั่ง กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาในบริเวณชายฝั่ง
มลพิษในบริเวณชายฝั่ง
Descriptive coastal oceanography; physical, chemical and biological processes in the
coastal areas; pollution of the coastal areas
832-522 ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
(Molecular Biology in Ecology and Evolution)
3 ((3)-0-6)
โครงสร้างและหน้าที่ของโมเลกุลพื้นฐานที่สาคัญของสิ่งมีชีวติ รวมทั้งดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และ
กระบวนการที่สาคัญในการทางานของเซลล์ ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานเพื่องานวิจัยด้านนิเวศวิทยา
และวิวัฒนาการ การสกัดสารพันธุกรรม การหาลาดับเบส การศึกษาการแสดงออกของยีน ชีวสารสนเทศ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
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 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R สาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(Data Analysis with R for Marine Environmental Management)
3((2)-2-5)
ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R การสารวจข้อมูล การจัดการข้อมูล การแสดง
ข้อมูลเป็นภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจานวนมากและวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล
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.
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832-527 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาสาหรับการจัดการทะเลและชายฝั่ง
(Spatial and Temporal Analysis for Marine and Coastal Management) 3((2)-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลาสาหรับการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง แนวคิด หลักการ และ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เครื่องมือและวิธีการทางภู มิ
สารสนเทศสาหรับการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
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 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งในการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
(Internet of Things (IoT) in Marine and Coastal Management)
3((2)-2-5)
ความรู้เบื้องต้นของอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง แนวคิด มาตรฐาน และองค์ประกอบของอินเตอร์เนตในทุก
สิ่ง การออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเตอร์เนตในทุก
สิ่งสาหรับการจัดการทะเลและชายฝั่ง
Introduction to IoT; Concepts, standards and components of IoT; Design of IoT systems;
IoT protocols; IoT applications for marine and coastal management
832-531 การจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยชุมชนและความอย่างยั่งยืน
(Coastal Community-based Management and Sustainability)
3 ((2)-2-5)
พัฒนาการของแนวคิดและแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์นโยบาย การดาเนินงาน และปฏิบัติการในการบริหารจัดการองค์กรในพื้นที่ชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง
การวิเคราะห์ความเปราะบางและความสามารถในการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง กรณีศึกษาของการจัดการชุมชน
ชายฝั่งเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศอื่น 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 การจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน
3 ((3)-0-6)
(Management of National Marine Resources Utilization under Blue Economy)
แนวทางในการบริหารจัดการกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
ดังกล่าวอย่างยุติธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และนาไปสู่ชาติ
ทางทะเลชาติหนึ่งของโลก
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
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832-533 การจัดการแนวปะการัง
3 ((3)-0-6)
(Coral Reef Management)
หลั กการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการังในเชิงบูรณาการ โดยอาศัย พื้นฐานทางนิเวศวิทยา
ปะการังในการแก้ปัญหาในระบบนิเวศ การวางแผนติดตามและประเมินผล การอนุรักษ์ที่มีจุดมุ่งหมาย และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่ 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 วิวัฒนาการชายฝั่งและประวัติการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล
(Coastal Evolution and Sea Level History)
3 ((3)-0-6)
กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานวิทยา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งและระดับน้าทะเลในบรรพกาล ลาดับชั้นตะกอนและตัวบ่งชี้ระดับน้าทะเลโบราณทั้งทาง
การหาอายุตะกอนเพื่อใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลสมัยใหม่
และแนวโน้มระดับน้าทะเลในอนาคต
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 ภัยธรรมชาติชายฝั่ง (Coastal Disaster)
3((2)-2-5)
หลักการและทฤษฎีในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนา
มิ พายุ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและชุมชนชายฝั่ง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการการกับภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านั้น
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 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(Special Topics in Marine and Coastal Resources Management)
3 ((3)-0-6)
ประเด็นที่น่าสนใจในเวลานั้น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นเนื้อหาที่
ไม่มีการสอนในเชิงลึกในรายวิชาเลือกและวิชาบังคับอื่นของหลักสูตร
Subjects of current interest in marine and coastal resources management not covered
in depth in other electives and core courses
832-631 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางทะเล (Marine Data Science)
9 ((6)-6-15)
ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม R การสารวจข้อมูล การจัดการข้อมูล การแสดงข้อมูลเป็นภาพ เทคนิค
การวิ เคราะห์ ข้อมู ล จากข้อมู ล จ านวนมากและวิ ท ยาศาสตร์ข้อมู ล การวิ เคราะห์ ข้อมู ล ทางสถิติ การสร้า ง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลาสาหรับการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เครื่องมือและวิธีการทางภูมิสารสนเทศสาหรับการ
จัดการทางทะเลและชายฝั่ง ความรู้เบื้องต้นของอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง แนวคิด มาตรฐาน และองค์ ประกอบของ
อินเตอร์เนตในทุกสิ่ง การออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้
อินเตอร์เนตในทุกสิ่งสาหรับการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
Introduction to R programing; Data exploration, data management, data visualization,
data mining and data science techniques, statistics, mathematical modelling and applications
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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 ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน
6 ((3)-6-9)
(Coastal Zone Management for Sustainability)
โมดูลการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ อธิบายหลักการ ทฤษฎี
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ แบบบูรณาการ กลยุทธ์และเครื่องมือในการจัดการ กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล สถานการณ์ ปัญหา และความเสี่ยงของ
การจัดการ ประกอบกับการยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากร
The integrated coastal zone management module consists of three main componentsthe 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 ชุดวิชาระบบนิเวศแนวปะการัง: การติดตาม จัดการ และฟื้นฟู
8 ((6)-4-14)
(Coral Reef Ecosystem: Monitoring, Management and Rehabilitation)
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแนวปะการัง ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวมถึงการจัดการแนวปะการังในเชิงบูรณาการ โดยอาศัยพื้นฐานทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาปะการังในการ
แก้ปัญหาระบบนิเวศ การวางแผนติดตามและประเมินผล การอนุรักษ์และฟื้นฟูที่มีจุดมุ่งหมาย และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่ 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 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล: เคมีในทะเล
6 ((5)-2-11)
(Marine Science: Chemical in the Sea)
ความรู้เบื้ องต้ นของวิ ทยาศาสตร์ทางทะเล; สถานการณ์ ทะเลไทย, เคมี ในทะเล มลพิ ษ ในทะเล
การศึกษาด้านทะเลในประเทศไทยและต่างประเทศ
Introduction to marine science; situation of Thai waters, chemical in the sea, marine
pollution, studying of marine science in Thailand and other country
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832-635 ชุดวิชาชุมชนชายฝั่งกับการจัดการที่ยั่งยืน
6 ((4)-4-10)
(Coastal Communities and Sustainable Management)
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงของชุมชนชายฝั่งในช่วงกึ่งทศวรรษ
ที่ผ่านมา การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพการเปลี่ยนแปลงด้วยกรอบแนวคิดการทามาหากินทีย่ ั่งยืน (Sustainable
Livelihoods Approach – SLA) การศึกษาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ความเปราะบางของชุมชนในมิติกายภาพและสังคม (risk profile and coastal vulnerability assessment)
ร่ว มกัน ด้ ว ยแนวทางวิ ช าการและความรู้และภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น เพื่ อรับ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสภาพ
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ -สังคม รวมทั้งการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการปรับ ตั ว
(adaptive capacities) ของชุมชน การร่วมร่างนโยบายและแผนในการปรับตัวของชุมชน ระหว่างแกนนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันวิชาการ
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 ชุดวิชากฎหมายสาหรับการใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน9((9)-0-18)
(Law for Marine and Coastal Resource Utilization under Blue Economy Concept)
เนื้อหาและที่มาของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย การบังคับใช้ และตีความกฎหมาย ปัญหาของการ
บังคับใช้กฎหมายทะเล และชายฝั่งในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พาณิชยนาวี ทรัพยากรมีชีวิต ทรัพยากรไม่
มีชีวิต สิทธิในเขตต่อเนื่อง ความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกิจกรรมทางทะเลด้านอื่นๆ รวมทั้งกฎหมาย และอนุสัญญาต่างๆ
ว่าด้วยทะเลระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน
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 ชุดวิชาการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลและภัยธรรมชาติชายฝั่ง
6 ((5)-3-10)
(Sea Level Change and Coastal Disasters)
สาเหตุ การเปลี่ ย นแปลงระดับ น้าทะเล การเปลี่ ย นแปลงระดั บน้ าทะเลบรรพกาล การคาดการณ์
ระดับน้าทะเลในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาชายฝัง่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล หลักการ
และทฤษฎีในการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ คลื่นพายุซัดฝั่ง
น้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ผลกระทบต่อความรุนแรงของภัยพิบัติ
ธรรมชาติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการการกับภัย
พิบัติธรรมชาติเหล่านั้น
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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
หมวดวิทยานิพนธ์
832-598 สารนิพนธ์
6 (0-18-0)
(Individual Study)
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในหัวข้อที่สนใจการทารายงานสาร
นิพนธ์โดยใช้รูปแบบและกระบวนการวิจั ยภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อวิจัยมาจาก
ปัญหาหรือความต้องการจากชุมชน 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 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
36 (0-108-0)
การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนาใน
การวางแผนการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ
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 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
24 (0-72-0)
การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนาใน
การวางแผนการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และ การเผยแพร่ผลงานในการประชุมทางวิชาการ
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
832-799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
48 (0-144-0)
การศึกษาวิจัยทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนาใน
การวางแผนการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
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
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
เลขประจาตัว
ระดับ
ที่
ทาง
ชื่อ-สกุล
ปีที่สาเร็จ
ประชาชน
การศึกษา
วิชาการ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ชื่อ
สาขา
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
วิชา

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ

1 3-1015-01727-21-8

รศ.

นายประวิทย์ โตวัฒนะ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2533
2528
2521

Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Geochemistry
Mineralogy
ปฐพีวิทยา

U. of Idaho, U.S.A
Washington State U., U.S.A.
ม.เกษตรศาสตร์

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 75

2 3-1202-00395-59-2

รศ.

นางศิริพร ประดิษฐ์

ปริญญาเอก

2552

Ph.D.

2546

M.Sc.

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2538
2543
2540
2536
2530
2526
2552

วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
M.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ
ปร.ด

Vrije Universiteit Brussel,
Belgium
Vrije Universiteit Brussel,
Belgium
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Bath, U.K
University of Bath, U.K
U. of Adelaide, Australia
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 77

ปริญญาโท

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2546
2543

วท.ม.
วท.บ.

Ecological Marine
Management
Ecological Marine
Management
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Development Studies
Social Research
Environmental Studies
สังคมวิทยา
การศึกษา
ชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ
ชีววิทยา
สัตววิทยา

ปริญญาเอก

2558

Ph.D.

Marine Science

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2552
2548

วท.ม.
วท.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

University of Technology
Sydney, Australia
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

3 3-1005-00371-25-7

4 3-6406-00090-65-4

5 3-9011-00090-81-5

ผศ.

อาจารย์

อาจารย์

ปริญญาตรี
นางสาวเยาวนิจ กิตติธรกุล ปริญญาเอก
ปริญญาโท

นางมนัสวัณฏ์ แสงศักดา
ภัทรธารง

นายพลชาติ โชติการ

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 80

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 81

ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ดูภาคผนวก ข1
หน้า 83

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

6 1-2501-00039-31-2

7 1-9098-00342-98-2

8 3-9407-00129-74-6

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

รศ.

ชื่อ-สกุล
นางสาวเมธิณี อยู่เจริญ

ระดับ
การศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ชื่อ
สาขา
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
วิชา

ปริญญาเอก

2559

Ph.D.

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2556
2549

วท.ม.
วท.บ.

นายประกฤษฏ์ นพประดิษฐ์ ปริญญาเอก

2561

Dr.rer.nat.

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2556
2554
2545

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

ปริญญาโท

2539

M.Sc.

2536
2535
2528
2523
2552

วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.rer.nat.

นายซุกรี หะยีสาแม

9 3-1012-02937-38-5

รศ.

นายดนุพล ตันนโยภาส

10 3-8013-00227-07-6

อาจารย์

นายสมพร ช่วยอารีย์

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

นายสุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

2543
2540
2557

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2552
2545

วท.ม.
วศ.บ.

11 3-9399-00266-16-8

อาจารย์

Environment and
Energy Systems
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์การประมง

Shizuoka University, Japan

ม.รามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Natural Science
University of Bayreuth,
Germany
ธรณีฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์
ฟิสิกส์
ม.สงขลานครินทร์
Biological Science
National University of
Singapore
Fishery Technology
University of Pertanian,
Malaysia
เทคโนโลยีการประมง
ม.สงขลานครินทร์
Geologie Appiqnee
Universite Bordeaux I, French
ธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรณีวิทยา
ม.ขอนแก่น
Applied Mathematics Ruprecht-Karls-Universitat
Heidelberg
วิทยาการคณนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ม.สงขลานครินทร์
การจัดการทรัพยากรทะเล ม.สงขลานครินทร์
และชายฝั่ง
วิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ
ดูภาคผนวก ข1
หน้า 84

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 85
ดูภาคผนวก ข1
หน้า 86

ดูภาคผนวก ข1
หน้า 88
ดูภาคผนวก ข1
หน้า 89
ดูภาคผนวก ข1
หน้า 89
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3.2.3 อาจารย์ประจา
ไม่มี
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไม่มี (หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พเิ ศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. คาอธิบายโดยยอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น Tailor made program หัวข้อ
วิทยานิพนธ์จงึ นามาจากประเด็นดังนี้
1. ปัญหาของหน่วยงานหรือชุมชนทีน่ ักศึกษานัน้ มีความเกี่ยวข้องอยู่
2. ความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษา
3. ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (Hot Issue)
4. โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาจะเรียนรู้กระบวนการทาวิจัย ตั้งแต่การเตรียมการ การดาเนินการวิจัย จนถึงการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้รู้วิธีการทาวิจัย (Learning how to do research)
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัยและวิชาชีพ (PLO1)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา (PLO2)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างกว้างขวางในกระบวนการทาวิจัย (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ ในกระบวนการทาวิจัย และมีความชานาญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้านทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือประเมินสถานการณ์ด้านทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และเรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO8)
(2) สามารถอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในงานด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรได้ (PLO9)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (PLO10)
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO11)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในระดับชาติ (PLO12)
3. ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 2
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 2
ช่วงระยะเวลาของหลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
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4. จานวนหนวยกิต

รหัสวิชา 832-599 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก1) (Thesis) จานวน 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา 832-699 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก2) (Thesis) จานวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา 832-598 สารนิพนธ์ (สาหรับหลักสูตร แบบ ข) (Individual Study)จานวน 6 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ โดยแนะนาการค้นหา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ นาตัวอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาอ่าน
เพื่อได้ทราบถึงวิธีการทาวิจัย การอภิปรายผลของการศึกษาวิจัย และเทคนิคในการนาเสนองานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ และการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาของตนเองในเรื่องของหัวข้อการสอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
6. กระบวนการประเมินผล
- จานวนนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
- นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการน าเสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม ( Proceedings) ที่ มี
คณะกรรมการกลั่นกรองหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกรรมการกลั่นกรอง
- นักศึกษาต้องผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. คาอธิบายโดยยอ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น Tailor made program หัวข้อวิทยานิพนธ์จึงนามา
จากประเด็นดังนี้
1. ปัญหาของหน่วยงานหรือชุมชนทีน่ ักศึกษานัน้ มีความเกี่ยวข้องอยู่
2. ความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษา
3. ประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (Hot Issue)
4. โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยนักศึกษาจะดาเนินการวิจัย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา ให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่
เพื่อเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสากล (Being qualified researcher) โดยผลิตและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย มีวินัย (PLO1)
(2) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (PLO2)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างลึกซึ้งในการผลิตงานวิจยั (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ เพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ และมีความชานาญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้านทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ กับกระแสการพัฒนา
ของโลก เช่นภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล สิ่งปลูกสร้างกับการกัดเซาะชายฝั่ง
เป็นต้น รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (PLO6)
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(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือประเมินสถานการณ์ด้านทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
(4) สามารถวิ เคราะห์ และน าเสนอปั ญ หาอย่ า งมี ขั้น ตอนและเป็ น ระบบตามหลั กทฤษฎีการจั ด การ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO8)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และเรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO9)
(2) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง (PLO10)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (PLO11)
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถิติในการวางแผนการศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสื่อสารงานวิชาการด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO12)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในระดับชาติ ห รือ
นานาชาติ (PLO13)
3. ชวงเวลา
แผน 1 แบบ 1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ชัน้ ปีที่ 3
ช่วงระยะเวลาของหลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
4. จานวนหนวยกิต

รหัสวิชา 832-799 วิทยานิพนธ์ (สาหรับหลักสูตรแผน 1 แบบ 1.1) (Thesis) จานวน 48 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ โดยแนะนาการค้นหา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ นาตัวอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาอ่าน
และทราบถึงวิธีการทาวิจัย การอภิปรายผลของการศึกษาวิจัย และเทคนิคในการนาเสนองานวิจัยในการประชุม
วิชาการต่าง ๆ และการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนเองในเรื่องของหัวข้อการสอบโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
6. กระบวนการประเมินผล
- จานวนนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการน าเสนอผลงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม ( Proceedings) ที่ มี
คณะกรรมการกลั่นกรองและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีกรรมการกลั่นกรอง
- นักศึกษาต้องผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะในการบูรการงานวิจัยด้านทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ เอกชน
และชุมชน

มีความรู้ในลักษณะสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยผ่าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับชาติและ
นานาชาติ (English and Digital literacy)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา (ป โท และ ป เอก) สื บ
เนื่องมาจากความต้องการของหน่วยรัฐ เอกชน และชุมชน
นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัยและการบริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ที่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้รับมอบหมาย
เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ หลากหลายศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมาเป็ น
วิ ท ยากรพิ เศษในรายวิช าสอน ที่ ป รึกษาวิ ทยานิ พนธ์ร่วม
กรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์
กิจกรรมทัศนศึกษาในหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งทั้งในและต่างประเทศ
มอบหมายให้ นักศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
ผ่านระบบสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
กิจ กรรมสั ม มนาวิ ชาการระหว่าง นั กศึกษาและคณาจารย์
ระหว่าง Prince of Songkla University and Universiti
Malaysia Terangganu ซึ่งจัดประทาทุกปี

2. มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดับหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
ระดับปริญญาโท
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัยและวิชาชีพ (PLO1)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา (PLO2)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างกว้างขวางในกระบวนการทาวิจัย (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ ในกระบวนการทาวิจัย และมีความชานาญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้านทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
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(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือประเมินสถานการณ์ด้านทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และเรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO8)
(2) สามารถอานวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในงานด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรได้ (PLO9)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (PLO10)
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO11)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในระดับชาติ (PLO12)
ปริญญาเอก
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย มีวินัย (PLO1)
(2) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (PLO2)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างลึกซึ้งในการผลิตงานวิจยั (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ เพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ และมีความชานาญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้
อย่างต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้านทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ กับกระแสการพัฒนา
ของโลก เช่นภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล สิ่งปลูกสร้างกับการกัดเซาะชายฝั่ง เป็น
ต้น รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้ให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือประเมินสถานการณ์ด้านทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
(4) สามารถวิ เคราะห์ และน าเสนอปั ญ หาอย่ า งมี ขั้น ตอนและเป็ น ระบบตามหลั กทฤษฎีการจั ด การ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO8)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และเรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO9)
(2) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง (PLO10)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (PLO11)
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถิติในการวางแผนการศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสื่อสารงานวิชาการด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO12)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (PLO13)

34
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ทักษะ
ทักษะ
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ระดับหลักสูตร (PLOs)
ทั่วไป
เฉพาะ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(Generic (Specific
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
Skill)
Skill) (Learner) (Co-creator) (Active citizen)
ปริญญาโท
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัยและ



วิชาชีพ (PLO1)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา (PLO2)




2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้าน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างกว้างขวางในกระบวนการทา
วิจัย (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ ในกระบวนการทาวิจัย
และมีความชานาญในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้าน
ทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือ
ประเมินสถานการณ์ดา้ นทะเลและ
ชายฝัง่ ได้ (PLO7)
































35
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO8)
(2) สามารถอานวยความสะดวกหรือ
ให้ความช่วยเหลือในงานด้านการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กร
ได้ (PLO9)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (PLO10)
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลด้านการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO11)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งในระดับชาติ (PLO12)
ปริญญาเอก
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย มีวินัย
(PLO1)
(2) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง (PLO2)

ทักษะ
ทักษะ
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ทั่วไป
เฉพาะ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(Generic (Specific
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
Skill)
Skill) (Learner) (Co-creator) (Active citizen)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้าน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่าง
ลึกซึ้งในการผลิตงานวิจัย (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ เพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่
และมีความชานาญในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้อย่าง
ต่อเนื่อง (PLO4)
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ
จัดการทรัพยากรหรือแก้ปัญหาด้าน
ทะเลและชายฝั่ง (PLO5)
(2) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งกับกระแสการพัฒนาของ
โลก เช่นภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มขึ้น
ของระดับน้าทะเล สิง่ ปลูกสร้างกับการ
กัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น รวมถึงสามารถ
บูรณาการความรู้ให้เข้ากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์ หรือ
ประเมินสถานการณ์ดา้ นทะเลและ
ชายฝัง่ ได้ (PLO7)
(4) สามารถวิเคราะห์และนาเสนอ
ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ
ตามหลักทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง (PLO8)

ทักษะ
ทักษะ
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ทั่วไป
เฉพาะ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(Generic (Specific
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
Skill)
Skill) (Learner) (Co-creator) (Active citizen)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
การทางานเป็นทีม มีไหวพริบ และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (PLO9)
(2) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
หรือชุมชนหรือองค์กรที่เข้าไป
เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง (PLO10)
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (PLO11)
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสถิติในการวางแผนการศึกษา
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนสื่อสารงานวิชาการด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (PLO12)
(3) สามารถสื่อสารงานด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (PLO13)

ทักษะ
ทักษะ
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ทั่วไป
เฉพาะ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(Generic (Specific
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
Skill)
Skill) (Learner) (Co-creator) (Active citizen)
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย
และวิชาชีพ (PLO1)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา (PLO2)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา
(2) นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการทางานกลุม่
นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุม่ และการเป็นสมาชิกกลุม่
(3) มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่
กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกการบ้านของผู้อื่น
(4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการของ
ศาสตร์ฯ ความโปร่งใสของการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
และการให้ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนที่ศึกษา เป็นต้น

(1) พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยการสังเกตพฤติกรรม เช่น
• การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
• การมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
• นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
• ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่อ้าง
แหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบโดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์
บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้วิกฤติการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทะเล
และชายฝั่ง และลงมือปฏิบัติจริง
ในชุมชน

(1) นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญ
ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานและอธิบายใน
รูปแบบของการนาเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการได้
(3) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์
(4) นักศึกษาสามารถอธิบายความเชื่อมโยงการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกับกระแสการพัฒนาของโลก
ได้
(5) นักศึกษาสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ใน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกับ
กระแสการพัฒนาของโลกได้
(6) ประเมินจากการสอบและผลงานที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้าน
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและ
การจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งอย่างกว้างขวางใน
กระบวนการทาวิจยั (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ ในกระบวนการทา
วิจัย และมีความชานาญในการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ได้อย่างต่อเนื่อง (PLO4)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
(1) สร้างความพร้อมด้าน
ทางด้านทรัพยากรทะเลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการ
ชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและการทา
ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร วิทยานิพนธ์
หรือแก้ปัญหาด้านทะเลและ
(2) การอภิปรายกลุม่ ร่วมกับ
ชายฝั่ง (PLO5)
วิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์
(2) สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา
จริงในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
(3) การสารวจเชิงปฏิบัตจิ ริงใน
ทางการจัดการทรัพยากรทะเล
พื้นที่วิกฤติทางทะเลและชายฝั่ง
และชายฝั่ง (PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์
หรือประเมินสถานการณ์ด้าน
ทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวิพากย์ประเด็น
ปัญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ โดยใช้
แนวคิดที่หลากหลาย
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และนาเสนอปัญหา
อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบตามหลักทฤษฎีการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(3) นักศึกษาสามารถนาเสนอแนวทางในการจัดการ
ปัญหาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(4) ประเมินจากการสอบและผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย และการถามตอบในรายวิชาสัมมนา

(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับ (1) จัดอบรมเทคนิคการทางาน
(1) นักศึกษาสามารถมีความร่วมมือด้านการจัดการ
ผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหว
ร่วมกับผู้อื่น ชุมชน และ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือ
พริบ และเรียนรูต้ ลอดชีวิต
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
องค์กรได้
(PLO8)
(2) กาหนดกิจกรรมให้มีการ
(2) ความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
(2) สามารถอานวยความสะดวก ทางานร่วมกับชุมชนและ
(3) นักศึกษาสามารถอานวยความสะดวกหรือให้ความ
หรือให้ความช่วยเหลือในงานด้าน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่ง ช่วยเหลือในงานด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและ
การจัดการทรัพยากรทะเลและ
ในเนื้อหาของบางรายวิชาพร้อม ชายฝั่งระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรได้
ชายฝั่ง ระหว่างบุคคลหรือชุมชน ทั้งส่งรายงานของกิจกรรม
(4) ระดับความสาเร็จในการทางานเป็นทีม โดยให้
หรือองค์กรได้ (PLO9)
ผู้ร่วมงานประเมินผูร้ ่วมทีม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล (PLO10)
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลด้านการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO11)
(3) สามารถสื่อสารงานด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งใน
ระดับชาติ (PLO12)

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา
ได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ต่าง ๆ และนาเสนอ
กระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาสาหรับพื้นที่
ชายฝั่งได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์

(1) นักศึกษาสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
(2) นักศึกษาสามารถนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
(3) นักศึกษาสามารถสื่อสารงานด้านวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(4) นักศึกษามีการนาเสนอโดยเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสม
(5) การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดย
อาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างการพัฒนา
โครงร่างและการทาวิทยานิพนธ์
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ระดับปริญญาเอก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจรรยาบรรณในการทาวิจัย มี
วินัย (PLO1)
(2) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
และเห็นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (PLO2)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
(2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยใน
การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(3) มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกการบ้านของ
ผู้อื่น
(4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการของศาสตร์ฯ ความ
โปร่งใสของการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล และการให้ความสาคัญของการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนที่ศึกษา เป็นต้น

(1) พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการ
เรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น
• การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
• การมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
• นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
• ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นโดยไม่อ้างแหล่งที่มาของข้อมูล

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บ้านเมือง และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทะเลและชายฝัง่ และลง
มือปฏิบัติจริงในชุมชน

(1) นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญด้านทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งและการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งาน
และอธิบายในรูปแบบของการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการได้
(3) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์
(4) นักศึกษาสามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งกับกระแสการพัฒนาของ
โลกได้
(5) นักศึกษาสามารถอธิบายและ
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกับ
กระแสการพัฒนาของโลกได้
(6) ประเมินจากการสอบและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย

ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้าน
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและ
การจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งอย่างลึกซึ้งในการผลิต
งานวิจัย (PLO3)
(2) รู้ เข้าใจ เพื่อผลิตองค์ความรู้
ใหม่ และมีความชานาญในการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ได้อย่างต่อเนื่อง (PLO4)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
(1) สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ทางด้านทรัพยากรทะเลและ
สารสนเทศ สาหรับการเรียนการสอนและ
ชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการ
การทาวิทยานิพนธ์
ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากร (2) การอภิปรายกลุม่ ร่วมกับวิทยากรพิเศษ
หรือแก้ปัญหาด้านทะเลและ
ที่มีประสบการณ์จริงในพื้นที่ทะเลและ
ชายฝั่ง (PLO5)
ชายฝั่ง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ใน (3) การสารวจเชิงปฏิบัตจิ ริงในพื้นที่วิกฤติ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลและชายฝั่งกับกระแสการ
(4) มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
พัฒนาของโลก เช่นภาวะโลกร้อน นวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรทะเล
กับการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล และชายฝั่ง
สิ่งปลูกสร้างกับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เป็นต้น รวมถึงสามารถ
บูรณาการความรู้ให้เข้ากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(PLO6)
(3) สามารถศึกษาสถานการณ์
หรือประเมินสถานการณ์ด้าน
ทะเลและชายฝั่งได้ (PLO7)
(4) สามารถวิเคราะห์และนาเสนอ
ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็น
ระบบตามหลักทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO8)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวิ
พากย์ประเด็นปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยใช้
แนวคิดที่หลากหลาย
(2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
นาเสนอปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็น
ระบบตามหลักทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(3) นักศึกษาสามารถนาเสนอแนวทาง
ในการจัดการปัญหาทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
(4) ประเมินจากการสอบและผลงานที่
ได้รับมอบหมาย และการถามตอบใน
รายวิชาสัมมนา

(1) มีทักษะในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การทางานเป็นทีม มีไหว
พริบ และเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(PLO9)
(2) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลหรือชุมชนหรือองค์กรที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO10)

(1) นักศึกษาสามารถมีความร่วมมือ
ด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือ
องค์กรได้
(2) ความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง
(3) นักศึกษาสามารถอานวยความ
สะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งระหว่างบุคคลหรือชุมชนหรือ
องค์กรได้
(4) ระดับความสาเร็จในการทางาน
เป็นทีม โดยให้ผู้ร่วมงานประเมินผูร้ ่วม
ทีม

ทักษะทางปัญญา

(1) จัดอบรมเทคนิคการทางานร่วมกับผู้อื่น
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
(2) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่ง
ในเนื้อหาของบางรายวิชาพร้อมทั้งส่ง
รายงานของกิจกรรม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล (PLO11)
(2) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสถิติในการ
วางแผนการศึกษา สืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนสื่อสารงานวิชาการด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
(PLO12)
(3) สามารถสื่อสารงานด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
(PLO13)

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จาลองโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ตา่ ง ๆ และ
นาเสนอกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาสาหรับพื้นที่ชายฝั่งได้อย่าง
เหมาะสม เรียนรูเ้ ทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์

(1) นักศึกษาสามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษได้
(2) นักศึกษาสามารถนาเสนอผลการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม
(3) นักศึกษาสามารถสื่อสารงานด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(4) นักศึกษามีการนาเสนอโดยเลือกใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสม
(5) การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษา
แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
วิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิด
ของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างการ
พัฒนาโครงร่างและการทาวิทยานิพนธ์
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
รายวิชา

832-511 การจัดการกิจการทางทะเล
832-512 กฎหมายทะเลและชายฝั่ง
832-513 การบูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
832-521 สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
832-522 ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
832-526 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R สาหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
832-527 การวิเคราะห์เชิงพื้นทีแ่ ละเวลาสาหรับการจัดการทะเลและ
ชายฝัง่
832-528 อินเตอร์เนตในทุกสิ่งในการจัดการทางทะเลและชายฝั่ง
832-531 การจัดการพื้นที่ชายฝัง่ โดยชุมชนและความยั่งยืน
832-592 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ *
832-621 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
832-532 การจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจสีน้าเงิน
832-533 การจัดการแนวปะการัง

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2
3
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1








832-538 ภัยธรรมชาติชายฝั่ง
832-534 วิวัฒนาการชายฝั่งและประวัติการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเล
832-631 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางทะเล
832-632 ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน
832-633 ชุดวิชาระบบนิเวศแนวปะการัง: การติดตาม จัดการ และฟื้นฟู
832-634 ชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล: เคมีในทะเล
832-635 ชุดวิชาชุมชนชายฝั่งกับการจัดการที่ยั่งยืน
832-636 ชุดวิชากฎหมายสาหรับการใช้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีนาเงิ
้ น
832-637 ชุดวิชาการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลและภัยธรรมชาติชายฝั่ง 
832-591 สัมมนา 1

832-691 สัมมนา 2

832-791 สัมมนา 3

832-598 สารนิพนธ์

832-599 วิทยานิพนธ์

832-699 วิทยานิพนธ์

* รายวิชาขึ้นอยู่กับหัวข้อพิเศษ หัวข้อวิจัย ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
1
2
3
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
รายวิชา

832-591 สัมมนา 1
832-691 สัมมนา 2
832-791 สัมมนา 3
832-799 วิทยานิพนธ์

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม 2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม

1





2





1





2





1





2





3





4





4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
 
 
 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
  
  
  
  

46
6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ปีที่
รายละเอียด
1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการทางานแบบบูรณาการด้านทรัพยากรทะเลและ
ชายฝัง่ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ พันธกิจและความรับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น กรมเจ้าท่า กรม
ประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานเอกชน และชุมชน เป็นต้น
2  นักศึกษามีทักษะสื่อสารด้านวิขาการให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน
 นักศึกษาสามารถเป็นที่พงึ่ ด้านวิชาการด้านทะเลและชายฝั่งให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน
ระดับปริญญาเอก
ปีที่
รายละเอียด
1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีความเป็นผู้นา ในการทางานแบบบูรณาการด้าน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ พันธกิจและความรับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น
กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานเอกชน และชุมชน เป็นต้น
2  นักศึกษามีทักษะสื่อสารด้านวิขาการให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ทัง้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
3  นักศึกษาสามารถเป็นที่พงึ่ ด้านวิชาการด้านทะเลและชายฝั่งให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันฯ ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
จะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ ดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยในด้านสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตทีท่ าอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุน่ ที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
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พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5
เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สงู ขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษา
ในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษาทีว่ ัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ข) จานวนกิจกรรมการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ (ค) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1
1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้
2) สาหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
แผน ก แบบ ก2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้
2) สาหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความทีน่ าเสนอ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
แผน ข
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้
2) สาหรับรายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ตอ้ งได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้
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ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพือ่ เป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้
3) ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง สาหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1
รายการเป็นการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการ
สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ของสถาบันฯทุกคนเข้าร่วมอบรมอาจารย์ใหม่กับทางมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) มีการจัดกิจกรรมให้อาจารย์เรียนรู้พื้นที่วิจัยภาคสนามและเครือข่ายชุมชนชายฝัง่ ของสถาบันฯ เพื่อเป็นเครื่องมือ
และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมโยงในการทางานร่วมกัน ทั้งการเรียน การสอนและการวิจัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรฯ
(3) สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมโยง
ทั้งการสอนและการวิจัยโดยการนาผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาสอดแทรกในการสอนวิชาต่าง ๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สนับสนุนการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
(3) สร้างแรงจูงใจอาจารย์ทาผลงานและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันฯ เป็นอาจารย์ที่มีความเชีย่ วชาญในการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยสร้างองค์
ความรู้ใหม่
(5) แสวงหาแหล่งเงินทุนและเครือข่ายองค์กรพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสาหรับการทาวิจัย
(6) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกลุม่ วิจัย/สถานวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(7) อาจารย์จะต้องกาหนดแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการในภาระงาน (TOR) ของแต่ละคนเสนอต่อผู้บริหาร
ของสถาบันฯ ในการประเมินผลงานของตนเองในแต่ละการประเมิน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตรฯ จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันมีผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นประธานหลักสูตร ทา
หน้าที่กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของสถาบันฯ อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ประจา มีการติดตามรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่องรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
วิธกี ารดาเนินการ
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ยโดย 1. จั ด ให้ ห ลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสามารถ วิ ช าชี พ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรทะเล
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้าง และชายฝั่งในระดับสากลหรือระดับชาติ
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ทางด้ า นการ (หากมีการกาหนด)
จั ด การทรั พ ยากรทะเลและ 2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก าร
ชายฝั่ง
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
มี แ นวทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ แ ละมี แ นว
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจาวิชาให้
วิชาชีพที่ทันสมัย
นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาความรู้ ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ย
ตนเอง
4. จั ด ให้ มี ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละหรื อ
ผู้ ช่ ว ยสอนเพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ่รู้
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร 5. กาหนดให้อาจารย์ที่ส อนมีคุณวุ ฒิ ไ ม่ ต่ า
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปีมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง
วิ ช าการและหรื อ เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญทาง
วิ ช าชี พ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรทะเล
และชายฝั่งหรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดู
งานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

วิธกี ารประเมินผล
- ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานการ
จั ด การทรัพ ยากรทะเลและชายฝั่งมี
ความทั น สมั ย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
สม่าเสมอ
- จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ แ ละ
วิ ชาเรี ย นที่ มี แ นวทางให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

- จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ แ ละการพั ฒ นาอบรม
ของอาจารย์
- จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการสนั บ สนุน
การเรียนรู้
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4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ 8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ปี แ ละภายนอก
อย่างน้อย ทุก ๆ 4 ปี
9. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นนั ก ศึ ก ษา
อ า จ า ร ย์ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย
งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
คณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนโดยบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา

- ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
อาจารย์ผู้สอนและการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา
- ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในสถาบันฯ
ทุก ๆ 2 ปี
- ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 4 ปี
- ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี

2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประชุมวิชาการ
การตีพิมพ์
หลักสูตร
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
แบบ ก 1
1
หรือ 1
1
หรือ 1
แบบ ก 2
1
หรือ 1
หรือ 1
หรือ 1
แบบ ข
1
หรือ 1
หรือ 1
หรือ 1
แบบ 1.1
1
หรือ 1
1
1
หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขการสาเร็จศึกษาในหัวข้อ “หมวดที่ 5 ข้อ 3.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร”

2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
1) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และศิษย์เก่าทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปีในช่วงการรับพระราชทานปริญญาบัตร
3) มีการสารวจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน และสังคม
4) มีการรายงานจานวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ หรือนาไปใช้ประโยชน์
มีรายงานและปรับปรุงให้ทนั สมัยทุกปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1. เป็ นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรี เกียรติ นิ ยม สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ป ระมง วาริ ช ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล วิ ศ วกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทาวิจัยเป็นอย่างดี
2. ในกรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาแล้วมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด จะต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรแผน ข
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ประมง วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การทาวิจัยเป็น อย่างดีและมีป ระสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับ การจัด การทรัพ ยากรทะเลและชายฝั่ง
กรณีที่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด จะต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารที่เชื่อถือได้รับ
รองหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาทั่วไปเพื่อแนะนาดูแลให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
และเรื่องอื่น ๆ ทาหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.2 กาหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ
เรียน การทาวิทยานิพนธ์ อุปสรรคและปัญหาการทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้คาปรึกษาคาแนะนาในเรื่อง
ต่าง ๆ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
3.3.2 จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ผ่าน google form โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องเผชิญกับผู้
ถูกร้องเรียน
3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
4.1.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วาริชศาสตร์ ประมง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้อาจารย์ใหม่ควรมีวิสัยทัศน์และหรือประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียน การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับ การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายและความ
คาดหวัง (ELO และ PLO) ของหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.2 คุณภาพคณาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละคนต้องกาหนดแผนการพัฒนาตนเองในการขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งชั ด เจน ภาระงาน (TOR) ที่ ท าไว้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น ฯ สามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการขอตาแหน่งวิชาการได้ นอกจากนั้น กรรมการบริหารหลักสูตรมีรายงานคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้น โดยผ่านกระบวนการ
เสนอขอตาแหน่งวิชาการ ความคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานของหลักสูตรมีเพิ่มขึ้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
แนวทางในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 คณะฯ แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และคณะทางานปรับปรุงหลักสูตรฯ
5.1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทาการทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชาและ curriculum mapping
ของแต่ละรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
5.1.3 อาจารย์ ผู้ เกี่ยวข้อง และผู้ ใช้บัณ ฑิตแสดงความคิด เห็ นหลักสูต รที่ปรับปรุง เพื่อคณะทางานปรับปรุง
หลักสูตรนามาปรับปรุงแก้ไข
5.1.4 ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ให้กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
5.1.5 ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณา
5.1.6 ส่ ง ร่ า งหลั ก สู ต รหลั ง จากที่ ป รั บ แก้ จ ากที่ ก รรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ เสนอที่ ป ระชุ ม ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
คณะกรรมการประจ าสถาบั น ฯ คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต รฯ คณะกรรมการวิ ช าการวิ ท ยาเขต
คณะกรรมการวิ ช าการนโยบาย สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ และแจ้ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกาหนดผู้สอน
- อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหลั กสูตร อาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่
สานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกาหนด
- ผู้สอน พิจารณาถึงความชานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ
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5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) การจัดทา มคอ.3 และ 5
- ผู้ประสานงานรายวิชาทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 และ มคอ.5 วางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกากับ ติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 และ มคอ.5
- มหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน
2) การจัดทาวิทยานิพนธ์
- มีการกาหนดแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามกาหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
- การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบเป็นไปตามระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
- สรรหาคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญตามหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการท าวิ ท ยานิพ นธ์ โดยจั ด เป็ น กิ จ กรรมหรือสั ม มนาทางวิ ชาการในการน าเสนอ
ความก้ า วหน้ า และปั ญ หาต่ า ง ๆ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้
ข้อเสนอแนะ แนวคิด และแนวทางพัฒนา/แก้ไขในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนาดูแลให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและ
เรื่องอื่น ๆ ทาหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- กาหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเรียน
การทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
- กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบ
ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
- จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ google form
- จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เ รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน
- มีการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาโดยผู้เรียน
- ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทา มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
5.3.2 การประเมินวิทยานิพนธ์
- ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- ประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทาการประเมินวิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่
ผ่าน และอยู่ในระดับใด และต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาอย่างไร ในแบบประเมิน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สือ่ การเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบตั ิการและคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชัน้ เรียน และการทาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สถาบันฯ มีความพร้อมด้านหนังสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทรที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับ
สถาบันฯ ได้มีหนังสือตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้สถาบันฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักทรัพยากรการเรียนรู้ ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อจะมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพื่อการจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของสถาบันฯ ได้จัดให้มหี ้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือตาราหรือวารสารเฉพาะทางและสถาบันฯ
มีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
การประเมินความเพียงพอของทรัพ ยากร สถาบันฯ มีบุคลากรซึ่งจะประสานงานการจัดซื้ อจั ด หา
หนังสือเพื่อเข้า ห้ องสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพี ยงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้มีบุคลากรด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งนอกจากจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว ยังมีการประเมินความพอเพียง
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย

1)
2)
3)
4)
5)

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ระดับปริญญาโท
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
X
X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ X
X
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
X
X
สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
X
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานในผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
X
X
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
X
X
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7.2 ระดับปริญญาเอก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
X
X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ X
X
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
X
X
สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
X
X
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานในผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
X
X
X
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
การขอทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจานวน 3 ทุนต่อปี
X
จานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนและ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์
ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
– นักศึกษาปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี

