1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
ระด ับปริญญาโท
50703 สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยในการจ ัดการสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Statistics and Research in Health Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจ และสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด ้านการจัดการสุขภาพ
ทัง้ การบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลได ้
2. เพือ
่ ให ้ประยุกต์แนวคิดและหลักการวิจัย ในการจัดการสุขภาพทัง้ การบริหารสาธารณสุขและบริหาร
โรงพยาบาลได ้
3. เพือ
่ ให ้วิเคราะห์สถิตใิ นการวิจัยการจัดการสุขภาพทัง้ การบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลได ้
4. เพือ
่ ให ้จัดทาข ้อเสนอการวิจัยในการจัดการสุขภาพทัง้ การบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาลได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับสถิตแ
ิ ละการวิจัยในการจัดการสุขภาพทัง้ บริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาล
จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การจัดทาข ้อเสนอการวิจัย การกาหนดประชากรและกลุม
่ ตัวอย่าง การสร ้างเครือ
่ งมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ
่ งมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล การจัดการข ้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข ้อมูลการวิจัยด ้วยสถิต ิ
เชิงพรรณนา สถิตเิ ชิงอนุมานทัง้ พาราเมตริก และนอนพาราเมตริก วิธก
ี ารวิเคราะห์เนือ
้ หา การเขียนรายงานการวิจัย
การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์วจิ ารณ์งานวิจัย และการประยุกต์การวิจัยและสถิตไิ ปใช ้ในการจัดการสุขภาพ
ทัง้ การบริหารสาธารณสุขและบริหารโรงพยาบาล
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์ก ับการพ ัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Applied Epidemiology and Development of Health and Environment
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของวิทยาการระบาด
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับวิธก
ี ารศึกษาทางวิทยาการระบาดแบบต่าง ๆ
3. เพือ
่ ให ้ประยุกต์ความรู ้และทักษะทางวิทยาการระบาดในการพัฒนาสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
่ ง การเจ็บป่ วย และพฤติกรรมสุขภาพ การสร ้างเสริม
ประเด็นและแนวโน ้มของวิทยาการระบาดของภาวะเสีย
สุขภาพ และการป้ องกันโรค ปั จจัยกาหนดสุขภาพประชากรตามวงจรชีวต
ิ การศึกษาวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา
วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดภาคสนาม สถิตส
ิ าหรับวิทยาการระบาดเพือ
่ ประยุกต์ในการศึกษา
วิทยาการระบาดทางคลินก
ิ วิทยาการระบาดในโรงพยาบาล วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาดด ้าน
สภาพแวดล ้อม ทัง้ นี้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานวิทยาระบาด การพัฒนาสมรรถนะ
่ สารงานวิทยาการระบาดในการจัดการด ้าน
ด ้านวิทยาการระบาดในบุคลากรด ้านสุขภาพและสาธารณสุข การสือ
สุขภาพและสิง่ แวดล ้อม และการใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้านวิทยาการระบาดเพือ
่ การตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ด ้านสุขภาพและสิง่ แวดล ้อม
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50705 สถิตแ
ิ ละระเบียบวิธวี จ
ิ ัยสาหร ับสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Statistics and Research Methods for Industrial Environment
ว ัตถุประสงค์
1. สามารถใช ้วิธก
ี ารทางสถิตใิ นงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
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สามารถใช ้ระเบียบวิธวี จิ ัยในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้

3. สามารถจัดทาโครงร่างการวิจัยในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
4. สามารถจัดทารายงานการวิจัยด ้านสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
5. สามารถประยุกต์ความรู ้ทางวิทยาการระบาดในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และสมการ
ความรู ้ทั่วไปทางสถิต ิ ความน่าจะเป็ นและการสุม
ถดถอย สถิตวิ เิ คราะห์ หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย การเลือกสถิตส
ิ าหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล การออกแบบการทดลอง
การใช ้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูล การจัดทาโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัยด ้านสิง่ แวดล ้อม
อุตสาหกรรม ระเบียบวิธวี จิ ัยในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
50794 วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตร์)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Public Health)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์
ข ้อมูล การนาเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สาธารณสุขศาสตร์)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Public Health)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบการเรียนการสอนด ้านการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการนาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยจากชุดวิชาอืน
่ ๆ ในหลักสูตรและ
แหล่งอืน
่ ๆ มากาหนดเป็ นประเด็นปั ญหาสาคัญในด ้านการบริหารเพือ
่ การพัฒนาระบบสุขภาพได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทาโครงการและนาเสนอรายงานการศึกษาค ้นคว ้าอิสระได ้

3
คาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกีย
่ วกับการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การเลือกปั ญหาสาหรับการวิเคราะห์หรือวิจัย
ด ้านการบริหารสาธารณสุขและการบริหารโรงพยาบาล การสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจัย การเขียนตาราหรือ
หนังสือทางวิชาการ การสร ้างนวัตกรรมด ้านการบริหารเพือ
่ การพัฒนาระบบสุขภาพ การเขียนโครงร่างการศึกษา
ค ้นคว ้าอิสระ การเสนอโครงร่างการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาการศึกษา
การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล การเขียนรายงานการค ้นคว ้าอิสระ และนาเสนอ
รายงานการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Industrial Environment Management)
ว ัตถุประสงค์
ึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช ้ในการศึกษา
เพือ
่ ให ้นักศึกษามีทักษะในการนาแนวคิด ทฤษฎีและวิธก
ี ารทีศ
่ ก
วิเคราะห์ และวิจัยปั ญหาทางด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมในหัวข ้อทีเ่ ป็ นประเด็นปั ญหาสาคัญต่อ
การพัฒนางานการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมและหรือ หัวข ้อทีน
่ ั กศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาสาหรับการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์
วรรณคดีและหรือเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล
การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือวิจัย
50798 วิทยานิพนธ์ (การจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Industrial Environment Management)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์
ข ้อมูล การนาเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ เผยแพร่
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50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Industrial Environment Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. แลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์เพิม
่ เติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
2. พัฒนาตนเองให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม มีทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบวิชาชีพ และพัฒนาภาวะผู ้นา
ทางวิชาการในวิชาชีพด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ
4. เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
5. เสนอแนวทางการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมได ้
คาอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์เป็ นรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอืน
่ ทีเ่ หมาะสม
การพัฒนาตนเองให ้มีบค
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม สาหรับการเป็ นผู ้นาทางวิชาการในวิชาชีพด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อม
อุตสาหกรรม การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม การพัฒนาทักษะการแก ้ปั ญหาสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร ้างและเพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมสาหรับนั กวิชาการ
ด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
53708 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ในการพ ัฒนาสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Health Development
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด เทคนิค ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพได ้
3. เพือ
่ ให ้ประยุกต์การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ
่ ใช ้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกีย
่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ
่ การพัฒนาสุขภาพ ผู ้นาเชิงกลยุทธ์องค์ประกอบใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ด ้านสุขภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด ้านสุขภาพ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนด
และเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ และการจัดโครงสร ้างองค์การเพือ
่ การพั ฒนา
สุขภาพ ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการนากลยุทธ์ด ้านสุขภาพไปปฏิบัต ิ การเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ด ้านสุขภาพ
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการประเมินกลยุทธ์ การประเมินผลกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์เฉพาะเรือ
่ ง และแนวโน ้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต ทัง้ นี้
เพือ
่ ให ้การพัฒนาสุขภาพดาเนินการได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต ้กระแสโลกาภิวต
ั น์

5
ั
53709 สมมนาประเด็
นและแนวโน้มภาวะผูน
้ าและการบริหารสาธารณสุข

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Issues and Trends in Leadership and Public Health Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับประเด็นและ แนวโน ้มทางด ้านต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะผู ้นา
และการบริหารสาธารณสุข
่ วชาญในประเด็นและแนวโน ้มทางด ้านต่างๆ ทีเ่ กีย
2. เพือ
่ ให ้แลกเปลีย
่ นประสบการณ์และความเชีย
่ วข ้อง
กับภาวะผู ้นา และการบริหารสาธารณสุข
่ วชาญในประเด็นและแนวโน ้มทางด ้าน
3. เพือ
่ ประยุกต์ความรู ้ความเข ้าใจ ประสบการณ์ และความเชีย
ต่างๆ ในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยงาน
คาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน ้มด ้านต่างๆ ได ้แก่ ภาวะผู ้นา การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ สภาวะ
้ และโรคไร ้เชือ
้ พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล ้อม
สุขภาพของประชากร วิทยาการระบาด อุบัตก
ิ ารณ์ใหม่ของโรคติดเชือ
การประเมินสภาวะทางสุขภาพ การวางแผนนโยบายสุขภาพ การดาเนินงานทางสาธารณสุข การประเมินผล
โครงการทางสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุขบนพืน
้ ฐานของหลักฐานงานวิจัย การจัดบริการทางสาธารณสุข
การวิจัยทางสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพ และปั ญหาและการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ
53710 การบริหารจ ัดการเพือ
่ การพ ัฒนาระบบสุขภาพ

(6 หน่วยกิต)

Management for Health System Development
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารสาธารณสุขแนวใหม่ การบริหารการเปลีย
่ นแปลงมาใช ้
ในการบริหารเพือ
่ พัฒนาสมรรถนะองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได ้
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบสุขภาพ และความสัมพันธ์กบ
ั ระบบสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และการเมือง ทีม
่ ผ
ี ลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนได ้
3. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการตัดสินใจบริหารทรัพยากรสาธารณสุขควบคูก
่ บ
ั การใช ้มาตรการทาง
กฎหมาย การประกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์การบริหารจัดการข ้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให ้มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ การบริหารการเปลีย
่ นแปลง การสาธารณสุข
เปรียบเทียบ องค์ประกอบของระบบสุขภาพทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารข ้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช ้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข โดยเน ้นการสร ้างเสริมสุขภาพ การจัดการภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาครัฐ
ท ้องถิน
่ เอกชน และชุมชน การพัฒนาคุณภาพบริการและระบบประกันสุขภาพ ทัง้ นีเ้ พือ
่ พัฒนาระบบสุขภาพทีม
่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยทีด
่ ข
ี องประชาชน
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53711 เศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Health Economics and Financial Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีทางด ้านเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพ
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีด ้านเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพในการประเมินความคุ ้มค่าของ
การลงทุน การจัดทาโครงการ และการประกันสุขภาพได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์วจิ ารณ์ การดาเนินการทางเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพทัง้ ในประเทศต่างประเทศ
และในอนาคตได ้
4. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์การเงินการคลังสาธารณสุข และจัดการทางการเงินเพือ
่ การลงทุนและ
การบริหารระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์แนวคิดด ้านเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพในการประเมินความคุ ้มค่าของการลงทุน การจัดทาโครงการ
และการประกันสุขภาพ เพือ
่ การจัดการสุขภาพ ทัง้ ส่วนบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ประสบการณ์
การประยุกต์ใช ้แนวคิดด ้านเศรษฐศาสตร์ในกลุม
่ ประเทศยุโรป เอเชีย อเมริกา การจัดการหน่วยบริการสุขภาพ
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับต่างๆ ให ้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของชุมชนเมืองและชนบท การเงินการคลัง
สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรการเงินให ้มีประสิทธิภาพ
53796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการบริหารสาธารณสุข

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Public Health Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เกิดแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเองเพือ
่ เป็ นผู ้นาองค์กรด ้านสุขภาพ
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด ้านการบริหารพฤติกรรมองค์การ ด ้านเศรษฐศาสตร์และ
ึ ษาทีก
การวางแผนกลยุทธ์ มาวิเคราะห์และแก ้ปั ญหากรณีศก
่ าหนดให ้ได ้
3. เพือ
่ ให ้เกิดทักษะในการส่งเสริมให ้เกิดการทางานเป็ นทีมและสร ้างแรงจูงใจในการปฏิบต
ั งิ านของ
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา สามารถอธิบายลักษณะของผู ้นาทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบต
ั ต
ิ นตามจรรยา
วิชาชีพในฐานะผู ้บริหารองค์กรด ้านสุขภาพได ้
4. เพือ
่ ให ้แลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ด ้านการบริหารงานสาธารณสุขจากการศึกษาดูงาน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5. เพือ
่ เพิม
่ พูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธก
ี ารพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู ้นา ทักษะในการเจรจาต่อรอง และวิธก
ี ารประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีทางด ้านการบริหาร พฤติกรรมองค์การ เศรษฐศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์มาวิเคราะห์สถานการณ์
ทัง้ ในและนอกหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ ทัง้ นี้ เพือ
่ แก ้ปั ญหาและพัฒนาองค์กรด ้านสาธารณสุขให ้บรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ รวมทัง้ คุณลักษณะทีส
่ าคัญของผู ้นาองค์กรด ้านสุขภาพในเรือ
่ งคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบต
ั ต
ิ นตามจรรยาวิชาชีพในฐานะผู ้บริหารองค์กรด ้านสุขภาพ
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58708 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Hospital Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ประยุกต์หลักการ และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถเลือกใช ้ความรู ้ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีเ่ หมาะสมมาใช ้
ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล องค์ประกอบในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดและเลือกกลยุทธ์ในการบริหาร
โรงพยาบาล การนากลยุทธ์ไปปฏิบต
ั แ
ิ ละการจัดโครงสร ้างองค์การเพือ
่ การพัฒนาโรงพยาบาล ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อ
การนากลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาลไปปฏิบต
ั ิ การเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล การประเมินผลกลยุทธ์ กลยุทธ์การสร ้างคุณค่าในมุมมองของ
ผู ้บริโภค การจัดการกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู ้และการพัฒนา การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การบริหารโรงพยาบาลทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน ้มการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
ในอนาคต ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้การพัฒนาโรงพยาบาลดาเนินการได ้อย่างมีประสิทธิภาพได ้มาตรฐาน และสร ้างความ
พึงพอใจให ้กับผู ้ให ้และผู ้รับบริการ
ั
58709 สมมนาประเด็
นและแนวโน้มภาวะผูน
้ าและการบริหารโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Issues and Trends in Leadership and Hospital Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์สภาวการณ์และประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับภาวะผู ้นาอิทธิพลของ
สังคม และระบบสาธารณสุขทีส
่ ง่ ผลต่อการบริหารโรงพยาบาลโดยใช ้เหตุผลและข ้อมูลเชิงประจักษ์
่ วชาญใน ประเด็นและแนวโน ้มทางด ้านต่างๆ ทีเ่ กีย
2. เพือ
่ ให ้แลกเปลีย
่ นประสบการณ์และความเชีย
่ วข ้อง
กับภาวะผู ้นา และการบริหารจัดการระบบสุขภาพและโรงพยาบาล
3. เพือ
่ ให ้สามารถคาดคะเนแนวโน ้มในอนาคตทางด ้านการบริหารโรงพยาบาลและสามารถเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางานด ้านการบริหารโรงพยาบาล และสามารถนาไปประยุกต์ใช ้ในการพัฒนา
การบริหารโรงพยาบาลให ้เกิดประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
สัมมนาการศึกษาเกีย
่ วกับสภาวการณ์ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาวะผู ้นาและการบริหารโรงพยาบาล
รวมทัง้ อิทธิพลต่างๆ ในระบบสาธารณสุขและในสังคมทีม
่ ผ
ี ลต่อการบริหารโรงพยาบาลในระดับต่างๆ ทัง้ ด ้าน
การศึกษา การบริหารจัดการ การปฏิบต
ั งิ าน วิชาการ และการวิจัยทางด ้านการบริหารโรงพยาบาลระดับต่างๆ
โดยใช ้เหตุผลและข ้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และคาดคะเนแนวโน ้มในอนาคต ตลอดจนการให ้
ข ้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานบริหารโรงพยาบาลระดับต่างๆ
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58710 การจ ัดการเพือ
่ การพ ัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Management for Quality Development in Hospital
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ประยุกต์แนวคิด หลักการบริหารจัดการ การบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการบริหารจัดการ
เพือ
่ พัฒนาสมรรถนะองค์กรมาใช ้ในการบริหารโรงพยาบาลได ้
2. เพือ
่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค การสร ้างคุณค่า เพือ
่ นามาใช ้ในการบริหารโรงพยาบาล นาหลักการ
จัดการลูกค ้าสัมพันธ์มาใช ้ในการจัดการและการให ้บริการรักษาพยาบาลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และ
เป็ นธรรมแก่ผู ้ให ้และผู ้รับบริการได ้
3. เพือ
่ ประยุกต์เครือ
่ งมือการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและการบริหารคุณภาพทัง้ ภายใน
โรงพยาบาล และชุมชน มาใช ้ในการจัดบริการของโรงพยาบาลได ้
4. เพือ
่ ประยุกต์การบริหารข ้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ในการ
บริหารโรงพยาบาลและการบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลได ้
5. เพือ
่ สามารถบริหารจัดการด ้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ และการบริหารงานโภชนาการของ
โรงพยาบาลได ้
6. เพือ
่ ประยุกต์กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารโรงพยาบาลและการให ้บริการรั กษาพยาบาล
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลีย
่ นแปลง พฤติกรรมผู ้บริโภค การสร ้างคุณค่า
และหลักการจัดการลูกค ้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการเพือ
่ พัฒนาสมรรถนะขององค์การ แนวคิดกระบวนการ
การพัฒนาและการใช ้เครือ
่ งมือควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทัง้ ภายใน
โรงพยาบาลและชุมชน การบริหารข ้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ใน
โรงพยาบาล การบริหารจัดการด ้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล
การบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการ
และการให ้บริการรักษาพยาบาล
58711 เศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพและการบริหารจ ัดการทร ัพยากรสาหร ับผูบ
้ ริหารโรงพยาบาล (6 หน่วยกิต)
Health Economics and Resources Management for Hospital Administrators
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค และธรรมชาติ
ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ
2. เพือ
่ ให ้นาความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพไปอธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางการแก ้ไข
อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได ้
3. เพือ
่ ให ้ประยุกต์ความรู ้เกีย
่ วกับการเงินและการคลังสาธารณสุข ในการวิเคราะห์ต ้นทุนการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลได ้
4. เพือ
่ ให ้ประยุกต์หลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากรในการบริหารโรงพยาบาลได ้
5. เพือ
่ ให ้ประยุกต์ความรู ้ด ้านการจัดการการเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุและครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ การควบคุมกากับและการตรวจสอบภายใน มาใช ้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได ้
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แนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์สข
ุ ภาพ เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค อุปสงค์และอุปทานและธรรมชาติ
ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดบริการสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การวิเคราะห์ต ้นทุน และการประเมินด ้าน
เศรษฐศาสตร์เกีย
่ วกับการบริหารโรงพยาบาล แนวคิด หลักการและกระบวนการการจัดการทรัพยากรในการบริหาร
โรงพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมองค์กรทีพ
่ งึ ประสงค์
บทบาท ภาวะผู ้นาและจริยธรรมของผู ้บริหารโรงพยาบาล การจัดการด ้านการเงินการคลัง งบประมาณและการบัญชี
การจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมกากับและการตรวจสอบภายใน และการประยุกต์แนวคิด
หลักการเศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมาใช ้ในการบริหาร การจัดบริการและการพัฒนาโรงพยาบาล
58796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการบริหารโรงพยาบาล

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Hospital Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ พัฒนาภาวะผู ้นาในวิชาชีพ
2. เพือ
่ เสริมสร ้างทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การประกอบวิชาชีพ
3. เพือ
่ ส่งเสริมทักษะในการแก ้ไขปั ญหาและการทางานเป็ นทีม
4. แลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ด ้านการบริหารโรงพยาบาลจากการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. เพือ
่ เพิม
่ พูนคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และจรรยาวิชาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ทางด ้านการบริหารโรงพยาบาล การพัฒนาตนเองให ้มีบค
ุ ลิกภาพ
ั พันธ์ การพัฒนา ทักษะในการแก ้ไข
ทีเ่ หมาะสม สาหรับการเป็ นผู ้นาทางวิชาการในวิชาชีพ การส่งเสริมมนุษย์สม
ปั ญหาและการทางานเป็ นทีม การสร ้างเสริมและเพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพด ้านการบริหาร
โรงพยาบาลทีเ่ หมาะสม
59708 การจ ัดการคุณภาพนา้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Water Quality Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. สามารถเลือกแหล่งน้ า ปริมาณ และคุณภาพของน้ าทีเ่ หมาะสมสาหรับใช ้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทได ้
2. สามารถวางแผนการจัดการเลือกระบบ ควบคุม และบารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าทีจ
่ ะนามาใช ้
ในกิจการอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได ้อย่างเหมาะสม
3. สามารถอธิบายลักษณะของน้ าเสีย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิง้ อุตสาหกรรม
และประเมินผลกระทบจากน้ าเสียอุตสาหกรรมได ้
4. สามารถวางแผนการจัดการเลือกระบบ ควบคุม และบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสียสาหรับอุตสาหกรรม

10
คาอธิบายชุดวิชา
ปริมาณและคุณภาพน้ าใช ้ทีเ่ หมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท มาตรฐานน้ าใช ้ การเลือกระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทีเ่ หมาะสม การควบคุมและบารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าใช ้อุตสาหกรรม ลักษณะ
มาตรฐานน้ าทิง้ อุตสาหกรรมและผลกระทบจากน้ าเสียอุตสาหกรรมต่อสิง่ แวดล ้อม การจัดการปั ญหาน้ าเสีย
เชิงป้ องกัน การใช ้เทคโนโลยีสะอาดหรือลดปริมาณน้ าเสียในรูปแบบต่างๆ การบาบัดน้ าเสียด ้วยวิธท
ี างกายภาพ
เคมีและชีวภาพ การเลือกระบบบาบัดน้ าเสียทีเ่ หมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท การควบคุมและบารุงรักษา
ระบบบาบัดน้ าเสีย การนาน้ าเสียทีบ
่ าบัดแล ้วกลับมาใช ้ใหม่ การกาจัดกากตะกอนทีเ่ กิดขึน
้ จากการบาบัดน้ าเสีย
เศรษฐศาสตร์วศ
ิ วกรรม สถานการณ์ด ้านการจัดการน้ าเสียและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการน้ าเสีย สัมมนา
การจัดการคุณภาพน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม
59709 การจ ัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Air Pollution Control and Management
ว ัตถุประสงค์
1. มีความรู ้เกีย
่ วกับสภาพอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาแหล่งกาเนิดและองค์ประกอบของมลพิษทางอากาศ การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจากปล่อง
2. มีความรู ้เกีย
่ วกับอันตรายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การประยุกต์ความรู ้ทางอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา
และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพือ
่ การจัดการมลพิษทางอากาศ
3. สามารถวางแผนการจัดการเลือกใช ้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศและบารุงรักษาระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ สาหรับอุตสาหกรรม
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ความรู ้ในการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบของมลพิษ
ทางอากาศ การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจากปล่องมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ อันตรายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การประยุกต์ความรู ้ทางอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาและแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ เพือ
่ การจัดการมลพิษทางอากาศ ระบบระบายอากาศเทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศ ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ อุปกรณ์การควบคุมและบารุงรักษา เศรษฐศาสตร์วศ
ิ วกรรม กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง สัมมนา
การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
ั
59710 พฤติกรรมมนุษย์และสงคมเกี
ย
่ วก ับการจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Human Behavior and Society in Industrial Environment Management
ว ัตถุประสงค์
1. รู ้ถึงพฤติกรรมและการเปลีย
่ นแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมทีม
่ ต
ี อ
่ การจัดการสิง่ แวดล ้อม
อุตสาหกรรม
2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับพฤติกรรมในการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
3. สามารถประสานการร่วมมือในการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมกับหน่วยงานอืน
่ ภายในองค์กร
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนทั่วไปได ้
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ความรู ้เกีย
่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมในงานด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม ทฤษฎี
การเรียนรู ้ การจูงใจ ค่านิยม การศึกษาพฤติกรรม และองค์ประกอบทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงพฤติกรรม การประยุกต์
หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับพฤติกรรมในการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม การพัฒนาพลังกลุม
่ แรงงานใน
สถานประกอบการ และองค์กรพัฒนาเอกชนให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ การจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม การร่วมคิด
ร่วมทาในงานการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐ ผู ้ประกอบการ กลุม
่ ผู ้ใช ้แรงงานและองค์กรพัฒนา
เอกชน
่ งสาหร ับสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
59711 ระบบ เครือ
่ งมือและการจ ัดการความเสีย

(6 หน่วยกิต)

Systems, Tools and Risk Management for Industrial Environment
ว ัตถุประสงค์
1. มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบ และเครือ
่ งมือในด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
2. สามารถประยุกต์ระบบและเครือ
่ งมือไปใช ้ในด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
่ งด ้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมได ้
3. สามารถประเมินความเสีย
่ งด ้านสุขภาพความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมได ้
4. สามารถจัดการความเสีย
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ระบบ เครือ
่ งมือและนวัตกรรมใหม่ในด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อมและอาชีวอนามัยความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม ระบบสารสนเทศทางภูมศ
ิ าสตร์
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม การจัดการสารเคมี บัญชีการบริหารสิง่ แวดล ้อม เทคโนโลยีสะอาด และ
่ ง
เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม หลักการ ขัน
้ ตอนกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เทคนิคและวิธก
ี ารประเมินความเสีย
่ งด ้านสุขภาพความปลอดภัยและ
ด ้านสุขภาพความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อม การบริหารและจัดการความเสีย
สิง่ แวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม
59712 การจ ัดการมูลฝอยและของเสียอ ันตรายจากอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Solid and Hazardous Waste Management
ว ัตถุประสงค์
1. มีความรู ้เกีย
่ วกับแหล่งกาเนิด ประเภท และลักษณะของมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ิ และสิง่ แวดล ้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพ ทรัพย์สน
2. สามารถจัดทาระบบการรวบรวม การเก็บขนและการกาจัดมูลฝอยและกากของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมได ้
3. สามารถพิจารณาเลือกวิธก
ี ารลดและนามูลฝอยและกากของเสียอันตรายกลับมาใช ้ใหม่ รวมทัง้
เทคโนโลยีการบาบัดหรือกาจัดของเสียทีเ่ หมาะสมตามทีก
่ ฎหมายกาหนดได ้
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แหล่งกาเนิด ประเภท และลักษณะของมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรม ความสาคัญของมูลฝอยและ
กากของเสียอุตสาหกรรมต่อการการเกิดปั ญหาภาวะมลพิษทางสิง่ แวดล ้อม อันตรายจากกากของเสียอันตราย
ิ และสิง่ แวดล ้อม การรวบรวม การเก็บขนและการกาจัดมูลฝอยและกากของเสีย
อุตสาหกรรมต่อสุขภาพ ทรัพย์สน
อุตสาหกรรม การลดปริมาณมูลฝอย และการนากากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช ้ใหม่ เทคโนโลยีการบาบัดหรือ
กาจัดมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมให ้ได ้ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด การพิจารณาเลือกใช ้เทคโนโลยีการบาบัด
หรือกาจัดมูลฝอยและกากของเสียทีเ่ หมาะสม
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