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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการจดัการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

50797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Environmental Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. มทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎี และวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาต่างๆ มาใชใ้นการศกึษา วเิคราะห ์

หรอืวจิัยได ้ 

 2. ศกึษาปัญหาทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนา

งานการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษา การเขยีนโครงการทีศ่กึษา การเสนอโครงการทีศ่กึษา การวเิคราะห์

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าการศกึษา การเก็บรวบรวมผลการศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจิัย  การน าเสนอรายงานผล

การศกึษา วเิคราะห ์หรอืวจิัย 

50798 วทิยานพินธ ์(การจดัการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Environmental Management) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิัยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจิัยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขียนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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50799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 สิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

Graduate Professional Experience in Industrial  

Environmental Management 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. พัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

2. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ 

3. เพิม่พนูคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 

4. เสนอแนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ในรูปแบบสัมมนา การอภปิรายหรอืรูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสม การ

พัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม ส าหรับการเป็นผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม

อย่างมีประสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีที่เหมาะสมส าหรับ

นักวชิาการดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม 

59713 ระบบและเครือ่งมอืในการจดัการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม (6 หน่วยกติ)

Systems and Tools for Industrial Environmental Management  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใตบ้รบิทของการพัฒนาอย่างยั่งยนื และการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรม 

เชงินเิวศได ้

2. มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

3. ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการพัฒนาทีย่ั่งยนื และการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยทุธศาสตรไ์ด ้

4. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพได ้

5. การบรหิารจัดการความเสีย่งตอ่สขุภาพได ้

6. การประเมนิวัฏจักรชวีติของผลติภัณฑ ์การบรูณาการและการบรหิารจัดการขอ้มลูขนาดใหญไ่ด ้

7. การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้ 

8. ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอันตรายของสารเคมไีด ้ 

9. การจัดการสารเคมอีันตราย และเหตรุ าคาญได ้ 

10. เครือ่งมอืในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม เศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใตบ้รบิทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มและมาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยุทธศาสตร ์การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ การบรหิารจัดการความเสีย่งต่อสขุภาพ การประเมนิวัฏจักรชวีติของผลติภัณฑ ์การบูรณาการและการบรหิาร

จัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม ระบบการจ าแนกและ

การสือ่สารความเป็นอันตรายของสารเคม ีเครือ่งมอืในการจัดการสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม การจัดการสารเคมอีันตราย 

และเหตรุ าคาญในโรงงานอตุสาหกรรม เศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิสเีขยีว 
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59714 การควบคมุและจดัการคณุภาพน า้และน า้เสยีในโรงงานอตุสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Water Quality and Wastewater Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอธบิาย 

1. หลักการจัดการคณุภาพน ้าและน ้าเสยี การป้องกนัมลพษิทางน ้าและการผลติทีส่ะอาดได ้  

2. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการและควบคุมคุณภาพน ้ าและน ้ าเสียในโรงงาน

อตุสาหกรรมได ้

3. การจัดการน ้าใชใ้นกจิการอตุสาหกรรมได ้

4. การจัดการและควบคมุน ้าเสยีจากกจิการอตุสาหกรรมได ้

5. หลักการประยกุตแ์บบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการจัดการคณุภาพน ้าและน ้าเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันมลพษิทางน ้าและการผลติที่

สะอาด กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง แหลง่น ้า ปรมิาณและคณุภาพน ้าใช ้การปรับปรงุคณุภาพน ้า ระบบการสง่

จ่ายน ้าในโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งก าเนดิ ปรมิาณและลักษณะน ้าเสยี การเก็บตัวอย่างและการตรวจวเิคราะหน์ ้าเสยี 

ระบบรวบรวมน ้าเสยี การบ าบัดและก าจัดน ้าเสยี และกากตะกอนจากอุตสาหกรรม ทางเลอืกและการจัดการระบบ

บ าบัดน ้าเสยีทีเ่หมาะสม แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้า เทคโนโลยสีะอาด 

59715 การควบคมุและจดัการมลพษิอากาศจากอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Air Pollution Control and Management 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอธบิาย 

1. หลักการและแนวคดิในการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรมได ้

2. กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรมได ้

3. หลักการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนดิ ในสถานประกอบการ และในบรรยากาศได ้

4. หลักการประยุกตค์วามรูท้างอุตุนยิมวทิยา และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์เพือ่การจัดการมลพษิ

ทางอากาศได ้

5. หลักการออกแบบระบบ การควบคมุ และการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบ าบัดและก าจัดกลิน่ 

และระบบบ าบัดมลพษิทางอากาศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและแนวคดิในการจัดการควบคมุมลพษิทางอากาศจากอตุสาหกรรม ประเภทและผลกระทบของ

มลพษิทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการและควบคมุมลพษิทางอากาศ การตดิตามตรวจสอบ

และการประเมนิคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดในสถานประกอบการ และในบรรยากาศ การจัดการเหตุร าคาญ  

การประยุกต์ความรูท้างอุตุนิยมวทิยาและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ  

การออกแบบระบบ การควบคุม การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ ระบบบ าบัดและก าจัดกลิ่น  

และระบบบ าบัดมลพษิทางอากาศ 
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59716 การจดัการกากอตุสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Solid and Hazardous Waste Management 

 วตัถปุระสงคช์ุดวชิา เพือ่ใหนั้กศกึษาอธบิาย 

1. แหลง่ก าเนดิ ประเภท และลักษณะของกากอตุสาหกรรม และผลกระทบตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม

ได ้

2. หลักการจ าแนกกากอุตสาหกรรมเพื่อการบรหิารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม การขนสง่กากอุตสาหกรรม

ได ้

3. หลักการบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม และพิจารณาเลือกใช เ้ทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัด 

กากอตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมได ้

4. การใช เ้ทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม และหลักการฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเป้ือน 

กากอตุสาหกรรมได ้

5. การประเมนิความเสีย่ง การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ และหลักการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนื

ได ้

6. หลักการบรหิารจัดการระบบการจัดการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการกากอตุสาหกรรมได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

แหล่งก าเนิด ประเภท และลักษณะของกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้ม การจ าแนกประเภทเพือ่การจัดการ การเก็บรวบรวมและการขนสง่กากอตุสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยี

สะอาดในการจัดการกากอุตสาหกรรม การบ าบัดและการก าจัดกากอุตสาหกรรม การฟ้ืนฟูพื้นที่ปนเป้ือน 

กากอุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบและการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  

การบรหิารจัดการระบบการจัดการกากอตุสาหกรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

59717 ระเบยีบวธิวีจิยัและสถติสิ าหรบัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Statistics for Industrial Environment 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายการวางแผนการวจิัยและใชร้ะเบยีบวธิวีจิัยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

2. จัดท าโครงรา่งการวจิัยในงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

3. อธบิายสถติแิละเลอืกใชว้ธิกีารทางสถติใินงานสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

4. จัดท ารายงาน น าเสนอ และวพิากษ์บทความวจิัยทางสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรมได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการวจิัย กระบวนการวจิัย การออกแบบวจิัย ความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง

ทางสิง่แวดลอ้ม การวางแผนการวจิัย ความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการทดสอบสมมตฐิาน สถติวิเิคราะห ์การเลอืกสถติสิ าหรับ

การวเิคราะห์ขอ้มูล การจัดท าโครงร่างการวจิัย รายงานการวจิัย และการน าเสนอผลงานวจิัยดา้นสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการท าวจิัย 

59718 การควบคมุและจดัการมลพษิทางเสยีงและการส ัน่สะเทอืน (6 หนว่ยกติ) 

 ในอตุสาหกรรม 

 Industrial Noise and Vibration Control and Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. ความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

2. กฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกบัมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้
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3. การตรวจวัดและการประเมนิเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

4. หลักการควบคมุป้องกนัและการจัดการมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืนได ้

5. การออกแบบระบบควบคมุป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบแกไ้ขได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสกิสข์องเสยีงและการสัน่สะเทอืน กฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกับมลพษิทางเสยีง

และการสั่นสะเทอืน การตรวจวัดและการประเมนิเสยีงและการสั่นสะเทอืน หลักการควบคุมป้องกันและการจัดการ

มลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืน การออกแบบระบบควบคมุป้องกนัเสยีงและการสัน่สะเทอืนพรอ้มวธิกีารตรวจสอบ

แกไ้ข แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการจัดการและควบคมุมลพษิทางเสยีงและการสัน่สะเทอืน 
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