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สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

50703 สถติแิละการวจิยัในการจดัการสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Health Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหแ์ละวจิารณ์งานวจิัยดา้นการจัดการสขุภาพ 

  ทัง้การบรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาลได ้

 2.   เพือ่ใหป้ระยกุตแ์นวคดิและหลักการวจิัย ในการจัดการสขุภาพทัง้การบรหิารสาธารณสขุและบรหิาร 

       โรงพยาบาลได ้

 3.   เพือ่ใหว้เิคราะหส์ถติใินการวจิัยการจัดการสขุภาพทัง้การบรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาลได ้

 4.   เพือ่ใหจ้ัดท าขอ้เสนอการวจิัยในการจัดการสขุภาพทัง้การบรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาลได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัสถติแิละการวจิัยในการจัดการสขุภาพทัง้บรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาล 

จรรยาบรรณนักวจิัย รูปแบบการวจิัย กระบวนการวจิัย การทบทวนวรรณกรรมในการวจิัย การออกแบบการวจิัย  

การจัดท าขอ้เสนอการวจิัย การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง การสรา้งเครือ่งมอืการวจิัย การตรวจสอบคณุภาพ

ของเครือ่งมอืการวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจัดการขอ้มูลการวจิัย การวเิคราะหข์อ้มูลการวจิัยดว้ยสถติิ 

เชงิพรรณนา สถติเิชงิอนุมานทัง้พาราเมตรกิ และนอนพาราเมตรกิ วธิกีารวเิคราะหเ์นือ้หา การเขยีนรายงานการวจิัย  

การเผยแพร่งานวจัิย การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจัิย และการประยกุตก์ารวจัิยและสถติไิปใชใ้นการจัดการสขุภาพ 

ทัง้การบรหิารสาธารณสขุและบรหิารโรงพยาบาล 

 

50704 วทิยาการระบาดประยกุตก์บัการพฒันาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Epidemiology and Development of Health and Environment  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการของวทิยาการระบาด 

 2.   เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกับวธิกีารศกึษาทางวทิยาการระบาดแบบตา่ง ๆ   

 3.   เพือ่ใหป้ระยกุตค์วามรูแ้ละทักษะทางวทิยาการระบาดในการพัฒนาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ประเด็นและแนวโนม้ของวทิยาการระบาดของภาวะเสีย่ง การเจ็บป่วย และพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ และการป้องกนัโรค ปัจจัยก าหนดสขุภาพประชากรตามวงจรชวีติ การศกึษาวทิยาการระบาดเชงิพรรณนา 

วทิยาการระบาดเชงิวเิคราะห ์และวทิยาการระบาดภาคสนาม สถติสิ าหรับวทิยาการระบาดเพือ่ประยุกตใ์นการศกึษา

วทิยาการระบาดทางคลนิกิ วทิยาการระบาดในโรงพยาบาล วทิยาการระบาดเชงิสงัคม วทิยาการระบาดดา้น

สภาพแวดลอ้ม ทัง้นี ้โดยอาศัยเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศในงานวทิยาระบาด การพัฒนาสมรรถนะ

ดา้นวทิยาการระบาดในบคุลากรดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ การสือ่สารงานวทิยาการระบาดในการจัดการดา้น

สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์จากงานวจัิยดา้นวทิยาการระบาดเพือ่การตดัสนิใจในการบรหิารจัดการ

ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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50705 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research Methods for Industrial Environment  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   สามารถใชว้ธิกีารทางสถติใินงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

2    สามารถใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

3.   สามารถจัดท าโครงร่างการวจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

4.   สามารถจัดท ารายงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

5.   สามารถประยกุตค์วามรูท้างวทิยาการระบาดในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูท้ั่วไปทางสถติ ิความน่าจะเป็นและการสุม่ตวัอยา่ง การทดสอบสมมตฐิาน สหสมัพันธแ์ละสมการ

ถดถอย สถติวิเิคราะห ์หลักการวจัิย กระบวนการวจัิย การเลอืกสถติสิ าหรับการวเิคราะหข์อ้มูล การออกแบบการทดลอง 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู การจัดท าโครงร่างการวจัิยและรายงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม ระเบยีบวธิวีจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 

50794 วทิยานพินธ ์(สาธารณสุขศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Health)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

50795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สาธารณสุขศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Health)   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบการเรยีนการสอนดา้นการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 2.   เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลการศกึษาวจัิยจากชดุวชิาอืน่ๆ ในหลักสตูรและ 

  แหลง่อืน่ๆ มาก าหนดเป็นประเด็นปัญหาส าคญัในดา้นการบรหิารเพือ่การพัฒนาระบบสขุภาพได ้

 3.   เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการและน าเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ศกึษาแนวคดิและกระบวนการเกีย่วกบัการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย

ดา้นการบรหิารสาธารณสขุและการบรหิารโรงพยาบาล การสงัเคราะหท์ฤษฎแีละผลงานวจัิย การเขยีนต าราหรอื

หนังสอืทางวชิาการ การสรา้งนวตักรรมดา้นการบรหิารเพือ่การพัฒนาระบบสขุภาพ การเขยีนโครงร่างการศกึษา

คน้ควา้อสิระ การเสนอโครงร่างการศกึษาคน้ควา้อสิระ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการศกึษา 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การสรุปผล การเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ และน าเสนอ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 

50797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Environment Management)    

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคญัตอ่ 

การพัฒนางานการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมและหรอื หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณคดแีละหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  

การเสนอรายงานผลการวเิคราะหห์รอืวจิัย 

 

50798 วทิยานพินธ ์(การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Environment Management)    

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
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50799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Industrial Environment Management  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

2.   พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม  มทีัศนคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี และพัฒนาภาวะผูน้ า

  ทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

3.   สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

4.   เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 

5.   เสนอแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์เป็นรูปแบบสมัมนา การอภปิรายหรอืรูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสม  

การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม ส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม

อยา่งมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักวชิาการ

ดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 

53708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Health Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ เทคนคิ ทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการ การจัดการ 

  เชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ  

 2.   เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการก าหนดกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพได ้

 3.   เพือ่ใหป้ระยกุตก์ารจัดการเชงิกลยทุธเ์พือ่ใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธเ์พือ่การพัฒนาสขุภาพ ผูน้ าเชงิกลยุทธอ์งคป์ระกอบใน

การจัดการเชงิกลยุทธด์า้นสขุภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธด์า้นสขุภาพ การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์การก าหนด

และเลอืกกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัต ิและการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพือ่การพัฒนา

สขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การน ากลยุทธด์า้นสขุภาพไปปฏบิัต ิ การเปลีย่นแปลงและการพัฒนากลยทุธด์า้นสขุภาพ  

การควบคมุเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยุทธ ์ การประเมนิผลกลยุทธ ์  

การจัดการเชงิกลยุทธเ์ฉพาะเรือ่ง และแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพในอนาคต ทัง้นี ้ 

เพือ่ใหก้ารพัฒนาสขุภาพด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 
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53709 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ภาวะผูน้ าและการบรหิารสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Issues and Trends in Leadership and Public Health Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเด็นและ แนวโนม้ทางดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ า   

  และการบรหิารสาธารณสขุ 

 2.   เพือ่ใหแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และความเชีย่วชาญในประเด็นและแนวโนม้ทางดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

  กบัภาวะผูน้ า และการบรหิารสาธารณสขุ 

 3.   เพือ่ประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในประเด็นและแนวโนม้ทางดา้น

  ตา่งๆ ในการบรหิารสาธารณสขุของหน่วยงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ศกึษาวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาวะผูน้ า การสาธารณสขุและระบบสขุภาพ สภาวะ

สขุภาพของประชากร วทิยาการระบาด อบุัตกิารณ์ใหมข่องโรคตดิเชือ้ และโรคไรเ้ชือ้ พฤตกิรรม สภาวะสภาพแวดลอ้ม  

การประเมนิสภาวะทางสขุภาพ  การวางแผนนโยบายสขุภาพ  การด าเนนิงานทางสาธารณสขุ  การประเมนิผล

โครงการทางสาธารณสขุ  การบรหิารสาธารณสขุบนพืน้ฐานของหลกัฐานงานวจิัย การจัดบรกิารทางสาธารณสขุ 

การวจัิยทางสขุภาพ การพัฒนาบคุลากรสาธารณสขุ ระบบสารสนเทศทางสาธารณสขุ และการมสีว่นร่วมของชมุชน

ในการดแูลสขุภาพ และปัญหาและการจัดการสขุภาพระหวา่งประเทศ 

 

53710 การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันาระบบสขุภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Health System Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหป้ระยกุตแ์นวคดิและหลักการบรหิารสาธารณสขุแนวใหม ่การบรหิารการเปลีย่นแปลงมาใช ้

  ในการบรหิารเพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์รและพัฒนาสมรรถนะบคุลากรได ้

 2.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของระบบสขุภาพ  และความสมัพันธก์บัระบบสงัคมเศรษฐกจิ 

  วฒันธรรม และการเมอืง ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชนได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการตัดสนิใจบรหิารทรัพยากรสาธารณสขุควบคูก่บัการใชม้าตรการทาง 

  กฎหมาย การประกนัสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ และการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่น  

  ในการพัฒนาระบบสขุภาพ 

 4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ารบรหิารจัดการขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาระบบ

  บรกิารสขุภาพใหม้คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ประยกุตแ์นวคดิและหลักการบรหิารงานสาธารณสขุแนวใหม ่การบรหิารการเปลีย่นแปลง การสาธารณสขุ

เปรยีบเทยีบ องคป์ระกอบของระบบสขุภาพทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืง 

การบรหิารทรัพยากรสาธารณสขุ การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใชม้าตรการทางกฎหมายสาธารณสขุ โดยเนน้การสรา้งเสรมิสขุภาพ การจัดการภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ ภาครัฐ 

ทอ้งถิน่ เอกชน และชมุชน การพัฒนาคณุภาพบรกิารและระบบประกนัสขุภาพ ทัง้นีเ้พือ่พัฒนาระบบสขุภาพทีม่ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล อนัจะสง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพอนามัยทีด่ขีองประชาชน 
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53711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการวเิคราะหท์างการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Health Economics and Financial Analysis  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและทฤษฎทีางดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎดีา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการประเมนิความคุม้คา่ของ

  การลงทนุ การจัดท าโครงการ และการประกนัสขุภาพได ้

3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหว์จิารณ์ การด าเนนิการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพทัง้ในประเทศตา่งประเทศ 

  และในอนาคตได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเงนิการคลงัสาธารณสขุ และจัดการทางการเงนิเพือ่การลงทนุและ 

  การบรหิารระบบสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ประยกุตแ์นวคดิดา้นเศรษฐศาสตรส์ขุภาพในการประเมนิความคุม้คา่ของการลงทนุ การจัดท าโครงการ 

และการประกนัสขุภาพ เพือ่การจัดการสขุภาพ ทัง้สว่นบคุคล ชมุชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ประสบการณ์ 

การประยกุตใ์ชแ้นวคดิดา้นเศรษฐศาสตรใ์นกลุม่ประเทศยโุรป เอเชยี อเมรกิา การจัดการหน่วยบรกิารสขุภาพ

ภาครัฐและภาคเอกชนระดบัตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามความเหมาะสมของชมุชนเมอืงและชนบท การเงนิการคลงั

สาธารณสขุ และการจัดการทรัพยากรการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

53796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการบรหิารสาธารณสขุ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Health Management   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการพัฒนาบคุลกิภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ่เป็นผูน้ าองคก์รดา้นสขุภาพ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิารพฤตกิรรมองคก์าร ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละ

  การวางแผนกลยทุธ ์มาวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหากรณีศกึษาทีก่ าหนดใหไ้ด ้ 

3.   เพือ่ใหเ้กดิทักษะในการสง่เสรมิใหเ้กดิการท างานเป็นทมีและสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ 

      ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถอธบิายลักษณะของผูน้ าทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยา

  วชิาชพีในฐานะผูบ้รหิารองคก์รดา้นสขุภาพได ้

4.   เพือ่ใหแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารงานสาธารณสขุจากการศกึษาดงูาน 

  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่ตน และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ หลักการ และวธิกีารพัฒนาบคุลกิภาพ  ภาวะผูน้ า ทกัษะในการเจรจาตอ่รอง และวธิกีารประยกุต์

แนวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการบรหิาร พฤตกิรรมองคก์าร เศรษฐศาสตรแ์ละการวางแผนกลยุทธม์าวเิคราะหส์ถานการณ์ 

ทัง้ในและนอกหน่วยงานสาธารณสขุในทกุระดับ ทัง้นี ้เพือ่แกปั้ญหาและพัฒนาองคก์รดา้นสาธารณสขุใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององคก์าร  รวมทัง้คณุลกัษณะทีส่ าคญัของผูน้ าองคก์รดา้นสขุภาพในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรมและ

ปฏบิตัตินตามจรรยาวชิาชพีในฐานะผูบ้รหิารองคก์รดา้นสขุภาพ  
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58708 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Hospital Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหป้ระยกุตห์ลกัการ และกระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้ 

 2.   เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 3.   เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชค้วามรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธต์า่งๆ ทีเ่หมาะสมมาใช ้

  ในการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิ หลักการและกระบวนการจัดการเชงิกลยทุธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล องคป์ระกอบในการจัดการ

เชงิกลยุทธ ์กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์การก าหนดและเลอืกกลยุทธใ์นการบรหิาร

โรงพยาบาล การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัแิละการจัดโครงสรา้งองคก์ารเพือ่การพัฒนาโรงพยาบาล  ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ 

การน ากลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาลไปปฏบิตั ิการเปลีย่นแปลงและการพัฒนากลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล  

การควบคมุเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล  การประเมนิผลกลยุทธ ์กลยุทธก์ารสรา้งคณุคา่ในมมุมองของ

ผูบ้รโิภค การจัดการกลยุทธก์ารตลาด กลยุทธก์ารสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา  การจัดการเชงิกลยุทธใ์น 

การบรหิารโรงพยาบาลทัง้ในและตา่งประเทศ  ตลอดจนแนวโนม้การจัดการเชงิกลยุทธใ์นการบรหิารโรงพยาบาล

ในอนาคต ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารพัฒนาโรงพยาบาลด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐาน และสรา้งความ 

พงึพอใจใหก้ับผูใ้หแ้ละผูรั้บบรกิาร 

 

58709 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ภาวะผูน้ าและการบรหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Issues and Trends in Leadership and Hospital Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวจิารณ์สภาวการณ์และประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัภาวะผูน้ าอทิธพิลของ

  สงัคม และระบบสาธารณสขุทีส่ง่ผลตอ่การบรหิารโรงพยาบาลโดยใชเ้หตผุลและขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

 2.   เพือ่ใหแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และความเชีย่วชาญใน ประเด็นและแนวโนม้ทางดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

  กบัภาวะผูน้ า และการบรหิารจัดการระบบสขุภาพและโรงพยาบาล 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถคาดคะเนแนวโนม้ในอนาคตทางดา้นการบรหิารโรงพยาบาลและสามารถเสนอแนะ

  แนวทางการพัฒนางานดา้นการบรหิารโรงพยาบาล  และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา  

  การบรหิารโรงพยาบาลใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 สมัมนาการศกึษาเกีย่วกบัสภาวการณ์ประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ าและการบรหิารโรงพยาบาล  

รวมทัง้อทิธพิลตา่งๆ ในระบบสาธารณสขุและในสงัคมทีม่ผีลตอ่การบรหิารโรงพยาบาลในระดับตา่งๆ ทัง้ดา้น

การศกึษา การบรหิารจัดการ การปฏบิตังิาน วชิาการ และการวจัิยทางดา้นการบรหิารโรงพยาบาลระดับตา่งๆ  

โดยใชเ้หตผุลและขอ้มลูเชงิประจักษ์ในการวเิคราะห ์วจิารณ์ และคาดคะเนแนวโนม้ในอนาคต ตลอดจนการให ้

ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานบรหิารโรงพยาบาลระดบัตา่งๆ 

 

 



8 

 

 

58710 การจดัการเพือ่การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Management for Quality Development in Hospital  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตแ์นวคดิ หลกัการบรหิารจัดการ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการบรหิารจัดการ 

  เพือ่พัฒนาสมรรถนะองคก์รมาใชใ้นการบรหิารโรงพยาบาลได ้

 2.   เพือ่วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค การสรา้งคณุคา่ เพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารโรงพยาบาล น าหลกัการ

  จัดการลกูคา้สมัพันธม์าใชใ้นการจัดการและการใหบ้รกิารรักษาพยาบาลทีม่คีณุภาพ ปลอดภัย และ

  เป็นธรรมแกผู่ใ้หแ้ละผูรั้บบรกิารได ้

 3.   เพือ่ประยุกตเ์ครือ่งมอืการบรหิารจัดการระบบบรกิารสขุภาพและการบรหิารคณุภาพทัง้ภายใน 

  โรงพยาบาล และชมุชน มาใชใ้นการจัดบรกิารของโรงพยาบาลได ้

 4.   เพือ่ประยุกตก์ารบรหิารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดการโลจสิตกิสใ์นการ

  บรหิารโรงพยาบาลและการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยในโรงพยาบาลได ้

 5.   เพือ่สามารถบรหิารจัดการดา้นเภสชักรรมและเวชภัณฑ ์และการบรหิารงานโภชนาการของ 

  โรงพยาบาลได ้

 6.   เพือ่ประยุกตก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารโรงพยาบาลและการใหบ้รกิารรักษาพยาบาล 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบรหิารการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การสรา้งคณุคา่

และหลักการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์การบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาสมรรถนะขององคก์าร  แนวคดิกระบวนการ  

การพัฒนาและการใชเ้ครือ่งมอืควบคมุคณุภาพโรงพยาบาล  การบรหิารจัดการระบบบรกิารสขุภาพทัง้ภายใน

โรงพยาบาลและชมุชน การบรหิารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการระบบโลจสิตกิสใ์น

โรงพยาบาล การบรหิารจัดการดา้นเภสชักรรมและเวชภัณฑ ์ การบรหิารงานโภชนาการของโรงพยาบาล   

การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ 

และการใหบ้รกิารรักษาพยาบาล 

 

58711 เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการบรหิารจดัการทรพัยากรส าหรบัผูบ้รหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัการทางเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และธรรมชาติ

  ของอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ  

 2.   เพือ่ใหน้ าความรูท้างเศรษฐศาสตรส์ขุภาพไปอธบิาย วเิคราะห ์ ประเมนิ  และหาแนวทางการแกไ้ข

  อปุสรรคในการบรหิารจัดการโรงพยาบาลได ้

 3.   เพือ่ใหป้ระยุกตค์วามรูเ้กีย่วกับการเงนิและการคลงัสาธารณสขุ ในการวเิคราะหต์น้ทนุการบรหิารจัดการ 

      โรงพยาบาลได ้

 4.   เพือ่ใหป้ระยกุตห์ลกัการและกระบวนการการจัดการทรัพยากรในการบรหิารโรงพยาบาลได  ้

 5.   เพือ่ใหป้ระยกุตค์วามรูด้า้นการจัดการการเงนิ งบประมาณ การบญัช ีการพัสดแุละครุภัณฑท์าง 

  การแพทย ์การควบคมุก ากบัและการตรวจสอบภายใน มาใชใ้นการบรหิารจัดการโรงพยาบาลได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ และหลกัการทางเศรษฐศาสตรส์ขุภาพ เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค อปุสงคแ์ละอปุทานและธรรมชาติ

ของอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดบรกิารสขุภาพ การคลงัสาธารณสขุ การวเิคราะหต์น้ทนุ และการประเมนิดา้น

เศรษฐศาสตรเ์กีย่วกับการบรหิารโรงพยาบาล แนวคดิ หลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากรในการบรหิาร

โรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละพฤตกิรรมองคก์ร การสง่เสรมิและพัฒนาพฤตกิรรมองคก์รทีพ่งึประสงค ์

บทบาท ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงพยาบาล การจัดการดา้นการเงนิการคลงั งบประมาณและการบญัช ี

การจัดการพัสดแุละครุภัณฑท์างการแพทย ์การควบคมุก ากับและการตรวจสอบภายใน และการประยกุตแ์นวคดิ

หลกัการเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรมาใชใ้นการบรหิาร การจัดบรกิารและการพัฒนาโรงพยาบาล 

 

58796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการบรหิารโรงพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Hospital Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี 

 2.   เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

 3.   เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทมี 

 4.   แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบรหิารโรงพยาบาลจากการศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและ 

       ตา่งประเทศ 

 5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมแหง่ตน และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารโรงพยาบาล  การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ

ทีเ่หมาะสม ส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพี  การสง่เสรมิมนุษยส์มัพันธ ์ การพัฒนา ทักษะในการแกไ้ข

ปัญหาและการท างานเป็นทมี  การสรา้งเสรมิและเพิม่พูนคณุธรรม  จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีดา้นการบรหิาร

โรงพยาบาลทีเ่หมาะสม 

 

59708 การจดัการคุณภาพน า้ในโรงงานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Water Quality Management  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกแหลง่น ้า ปรมิาณ และคณุภาพของน ้าทีเ่หมาะสมส าหรับใชใ้นกจิกรรมอตุสาหกรรม 

  แตล่ะประเภทได ้

 2.   สามารถวางแผนการจัดการเลอืกระบบ ควบคมุ และบ ารุงรักษาระบบปรับปรุงคณุภาพน ้าทีจ่ะน ามาใช ้

  ในกจิการอตุสาหกรรมแตล่ะประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3.   สามารถอธบิายลักษณะของน ้าเสยี การเก็บและวเิคราะหต์ัวอยา่งน ้าเสยี มาตรฐานน ้าทิง้อตุสาหกรรม

  และประเมนิผลกระทบจากน ้าเสยีอตุสาหกรรมได ้

 4.   สามารถวางแผนการจัดการเลอืกระบบ ควบคมุ และบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสยีส าหรับอตุสาหกรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ปรมิาณและคณุภาพน ้าใชท้ีเ่หมาะสมส าหรับอตุสาหกรรมแตล่ะประเภท มาตรฐานน ้าใช ้การเลอืกระบบ

ปรับปรุงคณุภาพน ้าทีเ่หมาะสม การควบคมุและบ ารุงรักษาระบบปรับปรุงคณุภาพน ้าใชอ้ตุสาหกรรม ลกัษณะ  

มาตรฐานน ้าทิง้อตุสาหกรรมและผลกระทบจากน ้าเสยีอตุสาหกรรมตอ่สิง่แวดลอ้ม การจัดการปัญหาน ้าเสยี 

เชงิป้องกนั การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดหรอืลดปรมิาณน ้าเสยีในรูปแบบตา่งๆ การบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิทีางกายภาพ  

เคมแีละชวีภาพ การเลอืกระบบบ าบัดน ้าเสยีทีเ่หมาะสมกบัอตุสาหกรรมแตล่ะประเภท การควบคมุและบ ารุงรักษา

ระบบบ าบดัน ้าเสยี การน าน ้าเสยีทีบ่ าบัดแลว้กลบัมาใชใ้หม ่การก าจัดกากตะกอนทีเ่กดิขึน้จากการบ าบดัน ้าเสยี 

เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม สถานการณ์ดา้นการจัดการน ้าเสยีและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการน ้าเสยี สมัมนา 

การจัดการคณุภาพน ้าในโรงงานอตุสาหกรรม 

 

59709 การจดัการและควบคมุมลพษิทางอากาศจากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Air Pollution Control and Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   มคีวามรูเ้กีย่วกับสภาพอตุนุยิมวทิยาแหลง่ก าเนดิและองคป์ระกอบของมลพษิทางอากาศ  การตดิตาม 

       ตรวจสอบ  และการประเมนิคณุภาพอากาศในบรรยากาศและจากปลอ่ง 

 2.   มคีวามรูเ้กีย่วกับอนัตรายและผลกระทบของมลพษิทางอากาศ  การประยกุตค์วามรูท้างอตุนุยิมวทิยา

  และแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์ เพือ่การจัดการมลพษิทางอากาศ 

 3.   สามารถวางแผนการจัดการเลอืกใชอ้ปุกรณ์ควบคมุมลพษิทางอากาศและบ ารุงรักษาระบบควบคมุ

  มลพษิทางอากาศชนดิตา่งๆ ส าหรับอตุสาหกรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูใ้นการจัดการควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรม แหลง่ก าเนดิและองคป์ระกอบของมลพษิ

ทางอากาศ  การตดิตามตรวจสอบและการประเมนิคณุภาพอากาศในบรรยากาศและจากปลอ่งมาตรฐานคณุภาพ

อากาศ อนัตรายและผลกระทบของมลพษิทางอากาศ การประยกุตค์วามรูท้างอตุนุยิมวทิยาและแบบจ าลองทาง

คณติศาสตร ์เพือ่การจัดการมลพษิทางอากาศ  ระบบระบายอากาศเทคโนโลยคีวบคมุมลพษิทางอากาศ  ระบบ

ควบคมุมลพษิทางอากาศ อปุกรณ์การควบคมุและบ ารุงรักษา เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สมัมนา

การจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรม 

 

59710 พฤตกิรรมมนุษยแ์ละสงัคมเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Human Behavior and Society in Industrial Environment Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   รูถ้งึพฤตกิรรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละสงัคมทีม่ตีอ่การจัดการสิง่แวดลอ้ม 

  อตุสาหกรรม 

 2.   สามารถประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 3.   สามารถประสานการร่วมมอืในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมกบัหน่วยงานอืน่ภายในองคก์ร 

  หน่วยงานราชการ องคก์รเอกชนและประชาชนทั่วไปได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละสงัคมในงานดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม ทฤษฎ ี

การเรยีนรู ้การจงูใจ คา่นยิม การศกึษาพฤตกิรรม และองคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การประยุกต์

หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม การพัฒนาพลงักลุม่แรงงานใน

สถานประกอบการ และองคก์รพัฒนาเอกชนใหเ้กดิประโยชน์ตอ่การจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม การร่วมคดิ  

ร่วมท าในงานการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมระหวา่งภาครัฐ ผูป้ระกอบการ กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานและองคก์รพัฒนา

เอกชน 

 

59711 ระบบ เครือ่งมอืและการจดัการความเสีย่งส าหรบัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Systems, Tools and Risk Management for Industrial Environment   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ และเครือ่งมอืในดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 2.   สามารถประยกุตร์ะบบและเครือ่งมอืไปใชใ้นดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 3.   สามารถประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มจากโรงงานอตุสาหกรรมได ้

 4.   สามารถจัดการความเสีย่งดา้นสขุภาพความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มจากโรงงานอตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ระบบ เครือ่งมอืและนวัตกรรมใหมใ่นดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม เชน่ ระบบมาตรฐานคณุภาพ

สิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัยความปลอดภัย การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม การจัดการสารเคม ี บญัชกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม  เทคโนโลยสีะอาด  และ

เศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม หลกัการ ขัน้ตอนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เทคนคิและวธิกีารประเมนิความเสีย่ง

ดา้นสขุภาพความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม การบรหิารและจัดการความเสีย่งดา้นสขุภาพความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกโรงงานอตุสาหกรรม 

 

59712 การจดัการมูลฝอยและของเสยีอนัตรายจากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   มคีวามรูเ้กีย่วกับแหลง่ก าเนดิ ประเภท และลักษณะของมลูฝอยและของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม

  และผลกระทบตอ่สขุภาพ  ทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

 2.   สามารถจัดท าระบบการรวบรวม  การเก็บขนและการก าจัดมลูฝอยและกากของเสยีอนัตรายจาก 

  อตุสาหกรรมได ้

 3.   สามารถพจิารณาเลอืกวธิกีารลดและน ามลูฝอยและกากของเสยีอนัตรายกลับมาใชใ้หม ่รวมทัง้ 

  เทคโนโลยกีารบ าบัดหรอืก าจัดของเสยีทีเ่หมาะสมตามทีก่ฎหมายก าหนดได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แหลง่ก าเนดิ ประเภท และลกัษณะของมลูฝอยและกากของเสยีอตุสาหกรรม ความส าคัญของมลูฝอยและ

กากของเสยีอตุสาหกรรมตอ่การการเกดิปัญหาภาวะมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม อนัตรายจากกากของเสยีอนัตราย

อตุสาหกรรมตอ่สขุภาพ ทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้ม การรวบรวม การเก็บขนและการก าจัดมลูฝอยและกากของเสยี

อตุสาหกรรม การลดปรมิาณมูลฝอย และการน ากากของเสยีอตุสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม ่เทคโนโลยกีารบ าบดัหรอื

ก าจัดมลูฝอยและกากของเสยีอตุสาหกรรมใหไ้ดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด การพจิารณาเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารบ าบดั

หรอืก าจัดมลูฝอยและกากของเสยีทีเ่หมาะสม 
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