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หล ักสูตรวิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการสงิ่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
50797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Industrial Environmental Management)
ว ัตถุประสงค์
ึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช ้ในการศึกษาวิเคราะห์
1. มีทก
ั ษะในการนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธก
ี ารทีศ
่ ก
2. ศึก ษาปั ญ หาทางด ้านการจัด การสิง่ แวดล ้อมอุต สาหกรรมในหั วข ้อทีเ่ ป็ นประเด็ น ปั ญ หาส าคัญ ต่อ
การพัฒนางานการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมและ/หรือหัวข ้อทีน
่ ั กศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ
คาอธิบายชุดวิชา
ึ ษา การเสนอโครงการทีศ
ึ ษา
การเลือกปั ญหาสาหรับการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย การเขียนโครงการทีศ
่ ก
่ ก
การวิเคราะห์วรรณคดีและ/หรือเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย การเก็บรวบรวมผล
การศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย การนาเสนอรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย
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วิทยานิพนธ์ (การจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม)

(12 หน่วยกิต)

Thesis (Industrial Environmental Management)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์ได ้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได ้
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงปริมาณได ้
6. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงคุณภาพได ้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียน
และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพั ฒนาเครือ
่ งมือเพื่อการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ทัง้ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข ้อมูล การนาเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
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การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตการจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

สิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management
ว ัตถุประสงค์
1. พัฒนาภาวะผู ้นาทางวิชาการในวิชาชีพด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ
3. เพิม
่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
4. เสนอแนวทางการจัดการสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมได ้
คาอธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ย นความรู ้และประสบการณ์ ใ นรู ป แบบสัม มนา การอภิป รายหรือ รู ป แบบอื่น ที่เหมาะสม
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
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ระบบและเครือ
่ งมือในการจ ัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Systems and Tools for Industrial Environmental Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อมได ้
2. อธิบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมได ้
่ งทางสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพได ้
3. อธิบายการประเมินและการจัดการความเสีย
4. อธิบายการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพได ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ ง
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินและการจัดการความเสีย
ทางสิง่ แวดล ้อมและสุข ภาพ ความรู ้พื้ น ฐานและกฎหมายเกี่ย วกั บ การวิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ระบบและเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู ้มีสว่ นได ้เสีย กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัตต
ิ ามมาตรการด ้านสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ของโครงการในระยะก่อสร ้างและระยะดาเนินการ และการประเมินผลการดาเนินโครงการตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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การควบคุมและจ ัดการคุณภาพนา้ และนา้ เสียในโรงงานอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการจัดการคุณภาพน้ าและน้ าเสีย การป้ องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตทีส
่ ะอาดได ้
2. อธิบายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ าและน้ าเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมได ้
3. อธิบายการจัดการน้ าใช ้ในกิจการอุตสาหกรรมได ้
4. อธิบายการจัดการและควบคุมน้ าเสียจากกิจการอุตสาหกรรมได ้
5. อธิบายแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ าได ้

3
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการจัดการคุณภาพน้ าและน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การป้ องกันมลพิษทางน้ าและการผลิตทีส
่ ะอาด
กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง แหล่งน้ า ปริมาณและคุณภาพน้ าใช ้ การปรับปรุงคุณภาพน้ า ระบบการส่งจ่ายน้ า
ในโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิด ปริมาณและลัก ษณะน้ าเสีย การเก็บ ตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์น้ าเสีย
ระบบรวบรวมน้ าเสีย การบาบัดและกาจัดน้ าเสีย และกากตะกอนจากอุตสาหกรรม แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ใน
การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ า
59715

การควบคุมและจ ัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Air Pollution Control and Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการและแนวคิดในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได ้
2. อธิบายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได ้
3. อธิบ ายการเก็ บ ตั ว อย่ า ง การวิเคราะห์ การควบคุม คุณ ภาพ และระบบรายงานผลในการติด ตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศได ้
4. อธิบายหลักการประยุกต์ความรู ้ทางอุตุนย
ิ มวิทยา และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการ
มลพิษทางอากาศได ้
5. อธิบายหลักการออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก ้ไข และการบารุงรั กษาระบบระบายอากาศ
ระบบบาบัดและกาจัดกลิน
่ และระบบบาบัดมลพิษทางอากาศได ้
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการและแนวคิด ในการจัดการควบคุม มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ประเภทและผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอากาศจากแหล่งกาเนิด ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศ การประยุกต์
ความรู ท
้ างอุ ตุ นิ ย มวิท ยาและแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ เ พื่ อ การจั ด การและควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ
การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแก ้ไข และการบารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบาบัดและกาจัดกลิน
่
และระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
59716

การจ ัดการกากอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Industrial Solid and Hazardous Waste Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแหล่งกาเนิด ประเภท ลักษณะของกากอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล ้อมได ้
2. อธิบายหลักการจาแนกกากอุตสาหกรรมเพือ
่ การบริหารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม การขนส่งกาก
อุตสาหกรรมได ้
3. อธิบายหลักการบ าบัดและกาจัดกากอุต สาหกรรม และพิจารณาเลือกใช ้เทคโนโลยีการบ าบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมได ้
4. อธิบายการใช ้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมได ้
่ ง การติด ตามตรวจสอบผลกระทบ และการบริห ารจั ด การระบบการ
5. อธิบ ายการประเมิน ความเสีย
จัดการกากอุตสาหกรรมได ้

4
คาอธิบายชุดวิชา
แหล่งกาเนิด และลัก ษณะของกากอุต สาหกรรม ผลกระทบของกากอุต สาหกรรมต่อ สิง่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ การจาแนกประเภทเพื่อการจัดการ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบาบัด และการกาจัดกากอุตสาหกรรม
่ ง การติดตาม
การลดปริมาณมูลฝอย การใช ้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการกากอุตสาหกรรม การประเมินความเสีย
ตรวจสอบ การบริหารจัดการระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยและสถิตส
ิ าหร ับสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม

(6 หน่วยกิต)

Research Methodology and Statistics for Industrial Environment
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการวางแผนการวิจัยและใช ้ระเบียบวิธวี จิ ัยในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
2. จัดทาโครงร่างการวิจัยในงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
3. เลือกใช ้วิธก
ี ารทางสถิตใิ นงานสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
4. นาเสนอผลงานการวิจัยด ้านสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรมได ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ และการเก็บ ตัวอย่างในการวิจัย การวางแผน
หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบวิจัย การสุม
่ ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพั นธ์และสมการ
การวิจัย ความรู ้ทั่วไปทางสถิต ิ ความน่ าจะเป็ นและการสุม
ถดถอย สถิตวิ เิ คราะห์ การเลือกสถิตส
ิ าหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิจัย การจัดทา
โครงร่างการวิจัยรายงานการวิจัยด ้านสิง่ แวดล ้อมอุตสาหกรรม และการนาเสนอผลงานวิจัย
59718

่ ั สะเทือนในอุตสาหกรรม
การควบคุมและจ ัดการมลพิษทางเสียงและการสน

(6 หน่วยกิต)

Industrial Noise and Vibration Control and Management
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถ
ิ ส์ของเสียงและการสัน
่ สะเทือนได ้
1. อธิบายความรู ้พืน
้ ฐานทางฟิ สก
่ สะเทือนได ้
2. อธิบายสถานการณ์มลพิษทางเสียงและการสัน
่ สะเทือนได ้
3. อธิบายกฎหมายและมาตรฐานเกีย
่ วกับมลพิษทางเสียงและการสัน
่ สะเทือนได ้
4. อธิบายการตรวจวัดและการประเมินเสียงและการสัน
่ สะเทือนได ้
5. อธิบายหลักการควบคุมและป้ องกันเสียงและการสัน
่ สะเทือนพร ้อมวิธก
6. อธิบายการออกแบบระบบควบคุมป้ องกันเสียงและการสัน
ี ารตรวจสอบแก ้ไขได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ิ ส์ของเสียงและการสัน
่ สะเทือน สถานการณ์มลพิษทางเสียงและการสัน
่ สะเทือน
ความรู ้พืน
้ ฐานทางฟิ สก
กฎหมายและมาตรฐานเกี่ย วกั บ มลพิ ษ ทางเสีย งและการสั่ น สะเทือ น การตรวจวั ด และการประเมิน เสีย งและ
่ สะเทือน การออกแบบระบบควบคุมป้ องกันเสียงและ
การสั่นสะเทือน หลักการควบคุมและป้ องกันเสียงและการสัน
่ สะเทือนพร ้อมวิธก
การสัน
ี ารตรวจสอบแก ้ไข แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง
่ สะเทือน
และการสัน
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