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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

50797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Environmental Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์

 2. ศกึษาปัญหาทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรมในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญต่อ 

การพัฒนางานการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย การเขยีนโครงการทีศ่กึษา การเสนอโครงการทีศ่กึษา 

การวเิคราะหว์รรณคดแีละ/หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย การเก็บรวบรวมผล

การศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจัิย การน าเสนอรายงานผลการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจิัย 

50798 วทิยานพินธ ์(การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Environmental Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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50799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 สิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม 

 Graduate Professional Experience in Industrial Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. พัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

 2. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 3. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 4. เสนอแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ในรูปแบบสัมมนา การอภิปรายหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 

การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม ส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม

อย่างมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักวชิาการ

ดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

59713 ระบบและเครือ่งมอืในการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Systems and Tools for Industrial Environmental Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายมาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มได ้

 2. อธบิายมาตรฐานความรับผดิชอบตอ่สงัคมได ้

 3. อธบิายการประเมนิและการจัดการความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพได ้

 4. อธบิายการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ความรับผดิชอบตอ่สังคม การประเมนิและการจัดการความเสีย่ง

ทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ความรูพ้ื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการ

ประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ระบบและเทคนคิการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 

กระบวนการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี กระบวนการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

ของโครงการในระยะกอ่สรา้งและระยะด าเนนิการ และการประเมนิผลการด าเนินโครงการตามรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 

59714 การควบคมุและจดัการคณุภาพน า้และน า้เสยีในโรงงานอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลกัการจัดการคณุภาพน ้าและน ้าเสยี การป้องกนัมลพษิทางน ้าและการผลติทีส่ะอาดได ้

 2. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและควบคมุคณุภาพน ้าและน ้าเสยีในโรงงาน

อตุสาหกรรมได ้

 3. อธบิายการจัดการน ้าใชใ้นกจิการอตุสาหกรรมได ้

 4. อธบิายการจัดการและควบคมุน ้าเสยีจากกจิการอตุสาหกรรมได ้

 5. อธบิายแบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการจัดการคณุภาพน ้าและน ้าเสยีในโรงงานอตุสาหกรรม การป้องกันมลพษิทางน ้าและการผลติทีส่ะอาด 

กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง แหลง่น ้า ปรมิาณและคณุภาพน ้าใช ้การปรับปรุงคณุภาพน ้า ระบบการสง่จ่ายน ้า

ในโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิด ปรมิาณและลักษณะน ้าเสยี การเก็บตัวอย่างและการตรวจวเิคราะห์น ้าเสยี 

ระบบรวบรวมน ้าเสยี การบ าบัดและก าจัดน ้าเสยี และกากตะกอนจากอตุสาหกรรม แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์น

การจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้า 

59715 การควบคมุและจดัการมลพษิอากาศจากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Air Pollution Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายหลกัการและแนวคดิในการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศได ้

 2. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศได ้

 3. อธิบายการเก็บตัวอย่าง การวเิคราะห์ การควบคุมคุณภาพ และระบบรายงานผลในการตดิตาม

ตรวจสอบ และการประเมนิคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนดิ ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศได ้

 4. อธบิายหลักการประยุกตค์วามรูท้างอตุุนยิมวทิยา และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการ 

มลพษิทางอากาศได ้

 5. อธบิายหลักการออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแกไ้ข และการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ 

ระบบบ าบดัและก าจัดกลิน่ และระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการและแนวคดิในการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ประเภทและผลกระทบ

ของมลพษิทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศ การตดิตาม

ตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศ การประยุกต์

ความรูท้างอุตุนิยมวิทยาและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 

การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบแกไ้ข และการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบ าบัดและก าจัดกลิน่ 

และระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ 

59716 การจดัการกากอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแหลง่ก าเนดิ ประเภท ลกัษณะของกากอตุสาหกรรม และผลกระทบตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

 2. อธบิายหลักการจ าแนกกากอตุสาหกรรมเพือ่การบรหิารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม การขนสง่กาก

อตุสาหกรรมได ้

 3. อธบิายหลักการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม และพิจารณาเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารบ าบัดและ

ก าจัดกากอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมได ้

 4. อธบิายการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

จัดการกากอตุสาหกรรมได ้

 5. อธิบายการประเมินความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ และการบริหารจัดการระบบการ

จัดการกากอตุสาหกรรมได ้
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แหล่งก าเนิด และลักษณะของกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ การจ าแนกประเภทเพื่อการจัดการ การเก็บรวบรวม การขนสง่ การบ าบัด และการก าจัดกากอุตสาหกรรม 

การลดปรมิาณมูลฝอย การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการจัดการกากอตุสาหกรรม การประเมนิความเสีย่ง การตดิตาม

ตรวจสอบ การบรหิารจัดการระบบการจัดการกากอตุสาหกรรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

59717 ระเบยีบวธิวีจิยัและสถติสิ าหรบัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Statistics for Industrial Environment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายการวางแผนการวจัิยและใชร้ะเบยีบวธิวีจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 2. จัดท าโครงร่างการวจัิยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 3. เลอืกใชว้ธิกีารทางสถติใินงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 4. น าเสนอผลงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการวจิัย กระบวนการวจิัย การออกแบบวิจัย การสุม่และการเก็บตัวอย่างในการวจัิย การวางแผน 

การวจัิย ความรูท้ั่วไปทางสถติ ิความน่าจะเป็นและการสุม่ตัวอย่าง การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธแ์ละสมการ

ถดถอย สถติวิเิคราะห ์การเลอืกสถติสิ าหรับการวเิคราะหข์อ้มูล จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการท าวจัิย การจัดท า

โครงร่างการวจัิยรายงานการวจัิยดา้นสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม และการน าเสนอผลงานวจัิย 

59718 การควบคมุและจดัการมลพษิทางเสยีงและการส ัน่สะเทอืนในอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Noise and Vibration Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 2. อธบิายสถานการณ์มลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 3. อธบิายกฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกับมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 4. อธบิายการตรวจวดัและการประเมนิเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 5. อธบิายหลกัการควบคมุและป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

 6. อธบิายการออกแบบระบบควบคมุป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบแกไ้ขได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสัน่สะเทอืน สถานการณ์มลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืน

กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและ 

การสั่นสะเทอืน หลักการควบคุมและป้องกันเสยีงและการสัน่สะเทอืน การออกแบบระบบควบคุมป้องกันเสยีงและ

การสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบแกไ้ข แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางเสยีง

และการสัน่สะเทอืน 
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