รายละเอียดรายวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สุขภาพ สิงแวดล้อม และความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาบังคับ

ESH65-

ESH65หลักการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
Principles of environmental and occupational
health
1(1-0-2)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
มนุษย แหลงที่มาของสารปนเปื้ อน ประเภทสิ่งคุกคาม
ในการทํางาน การกระจายสารปนเปื้ อนในสิ่งแวดลอม
และการประเมินรับสัมผัส ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ หลัก
ความปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ หลักการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
This course focuses on environmental system and human
health; contaminant sources; workplace hazard types;
distribution of pollutant and exposure assessment;
accident theory, concept of safety at work and principle of
environmental and occupational health management.

การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเชิงบูรณาการ
Integrated safety and environmental management
4(4-0-8)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับสถานการณดานสุขภาพ
สิ่ง
แวดลอม และความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
อันตรายและผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสปั จจัย
ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาตรการควบคุม
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
ขอแนะนํ า
มาตรฐาน
กฏหมายและนโยบายดาน
สุขภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และกรณี ศึกษาเชิง
บูรณาการดานสุขภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
This course focuses on national and global health;
environment, and safety issues; hazards and their health
effects from environmental exposure and safety, control
measures, environmental health impact assessment
process; integrated health, safety and environment
national and international guideline, standard, law and
policy; integrated health, safety and environmental case
studies.

ESH65-

ESH65หลักการระบาดวิทยาสําหรับงานอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
Principles of epidemiology for occupational and
environmental health
1(1-0-2)

การประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
Risk assessment and management in health,
environment and safety
4(4-0-8)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับทฤษฎีทางระบาดวิทยาและการ
ประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
ขอมูลระบาดวิทยาที่ใชในการประเมินปั จจัยดานอาชีว
อนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
การวัดผลลัพธทาง
สุขภาพที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ่งแวดลอม กรณี ศึกษาและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับระบาดวิทยาสิ่งแวดลอม
This course focuses on epidemiologic theory and practice
applied to issues of occupational and environmental
health; epidemiology data for evaluation of environmental
and occupational factors; health outcome related to
environmental exposure; case studies and environmental
epidemiologic research.

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยง ระบบนิ เวศและปฏิสัมพันธทางสุขภาพ สิ่ง
แวดลอม และความปลอดภัย การชีบ
้ งอันตราย เครื่อง
มือที่ใชวิเคราะหความเสี่ยงทางสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
การจัดการความเสี่ยง
แผนการ
ควบคุมและลดความเสี่ยง การประเมินแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
This course focuses on the principle of risk analysis and
risk assessment; ecosystem of health environment and
safety and their interaction; hazard identification and
methods for risk assessments; risk control and mitigation
plan.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพ สิงแวดล้อม และความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาบังคับ

ESH65ระเบียบวิธีวิจัย
Research methodology

4(4-0-8)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยโดยภาพรวม
การกําหนดคําถามการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
การกําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย
รูป
แบบการวิจัย ประชากร และการสุมตัวอยาง เครื่องมือ
การวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห
ขอมูลและแปลผล การเขียนรายงานวิจัย หลักการทาง
สถิติที่ใชในการวิจัย
This course focuses on research methodology:
formulating research questions, literature review,
objective, hypothesis, research design, populations and
samplings, research tools, method of data collection, data
analysis and interpretation, report writing, principle of
statistical data analysis for research.

หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชาสัมมนา

ESH65สัมมนา 1
Seminar I

ESH652(0-6-3)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับเทคนิ คการสืบคน การวิเคราะห
การวิจารณ และการนํ าเสนอบทความวิจัยดานสุขภาพ
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
This course focuses on literature search techniques;
analysis, critical reading and presentation of research
articles on health, environmental, and safety.

สัมมนา 2
Seminar II

2(0-6-3)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับการนํ าเสนอ สังเคราะห การ
วิจารณ
บทความวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
วิทยานิ พนธ
This course focuses on presentation, synthesis, critical
reading, and discussion on research articles related to
thesis topic.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพ สิงแวดล้อม และความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก
ESH65การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยใน
ชุมชน
Environmental and occupational health management in
community
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการจัดการทางอนามัยสิ่ง
แวดลอมและอาชีวอนามัย
การประยุกตใชหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร
สุขาภิบาลนํ้ าดื่มนํ้ าใช
การ
สุขาภิบาลที่อยูอาศัย การจัดการขยะ และการจัดการ
เหตุรําคาญ เพื่อออกแบบวางแผนการจัดการอนามัยสิ่ง
แวดลอมในชุมชน การตระหนั ก วินิจฉั ย และการ
จัดการปั ญหาที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการสัมผัส
ดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย และกรณี ศึกษาการ
จัดบริการดานอาชีวอนามัยสําหรับชุมชนและสถาน
ประกอบการ
This course focuses on principle of environmental and
occupational health management; application of food
sanitation, water sanitation, housing sanitation, solid
waste and nuisance management for environmental
health planning in the community; recognition, diagnosis,
and managing a variety of occupational and
environmental issues arising from a variety of risks or
exposures, and occupational health service model case
studies.

ESH65การจัดการขยะและของเสียอันตรายในชุมชน
Solid waste and hazardous waste management
in community
2(2-0-4)

This
course
focuses
onอมและความปลอดภั
sources of solid waste
การจั
ดการสิ
่งแวดล
ยเชิงand
บูรณาการ
hazardous
waste
in
community;
storage,
collection
and
Integrated safety and environmental management
transportation of solid waste and hazardous waste;
4(4-0-8)
source reduction on solid waste and hazardous waste;
reuse, recycling, waste utilization and disposal; principle
of circular economy for solid waste management in
community; laws and policies in solid waste and
hazardous waste in community; community participation
in solid waste and hazardous waste management.

ESH65การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอ
สุขภาพ
Climate change and health effect
(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหและประเมิน
ความเสี่ยง ระบบนิ เวศและปฏิสัมพันธทางสุขภาพ สิ่ง
แวดลอม และความปลอดภัย การชีบ
้ งอันตราย เครื่อง
มือที่ใชวิเคราะหความเสี่ยงทางสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
การจัดการความเสี่ยง
แผนการ
ควบคุมและลดความเสี่ยง การประเมินแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
This course focuses on the principle of risk analysis and
risk assessment; ecosystem of health environment and
การประเมิ
นและจั
ดการความเสี
านสุขภาพand
safety
and their
interaction;
hazard่ยงด
identification
สิ่งแวดล
อม
และความปลอดภั
methods
for
risk
assessments; riskยcontrol and mitigation
plan.
Risk assessment and management in health,

environment and safety

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับแหลงกําเนิ ดขยะและของเสีย
อันตรายในชุมชน การกักเก็บ จัดเก็บ และขนสงขยะ
และของเสียอันตราย เทคนิ ควิธีการในการลดการเกิด
ขยะและของเสียอันตรายที่แหลงกําเนิ ด การนํ าขยะมา
ใชใหม การใชประโยชนจากขยะ การกําจัดขยะ หลัก
การเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการขยะในชุมชน
กฎหมาย
และนโยบายการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายในชุมชน
การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการขยะและของเสียอันตราย กรณี ศึกษา แนว
ปฎิบัติที่ดีในการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
ชุมชน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพ สิงแวดล้อม และความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

4(4-0-8)

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก
ESH65การจัดการคุณภาพอากาศ
Air quality management

กลุมวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีว
อนามัย
ESH652(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับสารมลพิษอากาศและแหลง
กําเนิ ด การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบสารมลพิษ
อากาศ การประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร
มลพิษอากาศ เทคโนโลยีการเผาไหม ระบบบําบัด
มลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร
ระบบระบายอากาศ
กฎหมายและ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศ
โดยการประยุกตใชแบบจําลองตางๆ
This course focuses on air pollutants and their sources;
air pollutant monitoring; air pollution health risk
assessment; combustion technology; air pollution control
system; indoor air quality; ventilation system; regulation
and standard of air quality; air quality management tools
using air quality model.

การจั
ดการสิ
่งแวดลอมและความปลอดภั
อาชี
วอนามั
ยและอนามั
ยสิ่งแวดลอมยั่งยืนยเชิงบูรณาการ
Integrated safety
and environmental
Occupational
and environmental
healthmanagement
sustainability
4(4-0-8)
(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการพัฒนา
ยั่งยืนที่เนนดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ตัวชีว
้ ัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ พลเมือง
อัจฉริยะ การดํารงชีวิตอัจฉริยะ กรณี ศึกษาการพัฒนา
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมยั่งยืน
This course focuses on goals for sustainable
development; giving priority to health and environment;
smart city indicators: smart environment, smart living,
smart people; case studies of occupational and
environmental health sustainability.

ESH65การจัดการภัยพิบัติ โรคระบาด และภาวะฉุกเฉิ น
Disaster, pandemic and emergency management
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการของภัยพิบัติ
โรค
ระบาด และภาวะฉุกเฉิ น ผลกระทบของภาวะภัยพิบัติ
โรคระบาด และภาวะฉุกเฉิ น หลักการการจัดการภัย
พิบัติ โรคระบาด และภาวะฉุกเฉิ น การป องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพรอม การเผชิญเหตุ และ
การบรรเทาทุกข และ การฟื้ นฟูหลังเกิดเหตุ การจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยใน
ภาวะฉุกเฉิ น
นโยบายการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ
และนานาชาติ
This course focuses on principle of disaster, pandemic
and emergency state; effect of disaster, pandemic and
emergency state; principle of disaster emergency
management; prevention, mitigation, preparedness,
response, relieve and recovery; environmental and
occupational health in emergency state; national and
international policies on disaster management.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพ สิงแวดล้อม และความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

กลุมวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข

ESH65-

ESH65-

เครื่องมือการวิเคราะหดานโมเลกุลทางชีวภาพ
Methods for biomolecule studies
2(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับวิทยาการดานสุขภาพสมัยใหม
เครื่องมือ อุปกรณการวิเคราะห การทดสอบในสิ่งมี
ชีวิต และหลอดทดลอง การพัฒนาตัวบงชีท
้ างชีวภาพ
กรณี ศึกษาดานสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
This course focuses on modern health sciences;
equipment and tools for in vivo and vitro analysis and
testing; development of biomarkers; case studies on
human health and environment using modern technology.

ESH65กลไกระดับโมเลกุลของสารพิษจากสิ่งแวดลอม
Molecular mechanisms of environmental toxicants
2(2-0-4)

การจั
การสิ
แวดลอมและความปลอดภั
ยเชิ่ งบูรณาการ
เทคนิ
คด
การจั
ด่งการและควบคุ
มพาหะนํ าโรคที
Integrated
safety and environmental management
สํา
คัญ
Important vectors management and control 4(4-0-8)
techniques
(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับสถานภาพปั จจุบันของโรคที่นํา
โดยแมลง และสัตวขาปลองพาหะนํ าโรค ชีววิทยา
และนิ เวศวิทยาของสัตวขาปลองพาหะที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย ระบาดวิทยาของโรคที่นําโดยสัตวขา
ปลอง เทคนิ คการเฝ าระวังโรค และวิธีการควบคุมโดย
ชีววิธี หลักการควบคุมดวยวิธีทางพันธุศาสตรและวิธี
เคมีโดยเนนการใชสารฆาแมลง โทษของสารเคมีที่มี
พิษตอคน สัตว และสิ่งมีชีวิตอื่น วิธีการควบคุมที่ไดผล
ในปั จจุบัน เทคนิ คที่ใชทางดานกีฏวิทยาทางการแพทย
การรวบรวมตัวอยางจากภาคสนาม การเตรียมและเก็บ
รักษาตัวอยาง
This course focuses on the current status of insect and
arthropod-borne diseases; biology and ecology of medical
importance arthropods; epidemiology of vector-borne
diseases;
arthropod-borne
disease
surveillance
techniques and biological control measures; principles of
genetic control and chemical control emphasis on the
application of insecticide; toxicity of various compounds
to man, animal and other organisms; current vector
control practices, techniques used in medical entomology,
field collection methods, specimen preparation,
preservation, and storage.

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับการจัดกลุมสารพิษ กลไกการ
เกิดโรคเรื้อรังจากสารในสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบดาน
สาธารณสุข การสื่อสารของเซลล ภาวะเครียดที่เกิด
จากออกซิเดชั่น ไมโครไบโอม การเจริญเติบโตของ
เซลล การซอมแซมดีเอ็นเอ ภาวะการอักเสบ และการ
เกิดมะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษในอากาศ โลหะ
หนั ก และสารพิษในสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
This course focuses on toxicant classification; the
mechanisms by which environmental toxicants cause
chronic diseases that impact public health; cell signaling
pathways involved in oxidative stress, the microbiome,
cell growth, cell death, DNA repair, inflammation and
carcinogenesis in response to exposure to air pollutants,
metals and other environmental toxicants.
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หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

กลุมวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข

ESH65สมุนไพรในงานสาธารณสุข
Herbal medicines in public health
2(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับสมุนไพรในงานสาธารณสุข
ขอมูลและแนวโนมการใชสมุนไพรในชุมชน
และ
ประเทศ ปั จจัยที่มีผลตอการใชพืชสมุนไพร นโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑการใชพืชสมุนไพร
ตัวอยางการใชสมุนไพรตอการรักษาโรคในระบบทาง
เดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดิน
ปั สสาวะ ระบบผิวหนั ง ขอควรระวังดานความปลอดภัย
ความเป็ นพิษและผลกระทบตอสุขภาพของการใชพืช
สมุนไพรบางชนิ ด
This course focuses on concept of herbal medicines in
public health; information and trends in herbal use in
communities and countries; factors responsible for selfmedication with herbal medicine; regulatory policies on
safety of herbal medicines; examples of herbal uses for
the treatment of diseases in the gastrointestinal tract,
respiratory system, urinary system, skin system; safety
concerns; toxicity and adverse health effects of some
common herbal medicines.

ESH65พันธุศาสตรสาธารณสุข
Genetics in public health
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับการบูรณาการความรูดานพันธุ
ศาสตรกับงานดานสาธารณสุข ขอมูลผลกระทบของ
โครงการจีโนมมนุษยที่ทันสมัย ความสัมพันธระหวาง
ระบาดวิทยา สารพิษในสิ่งแวดลอม และอณูชีววิทยา
การเฝ าระวังความพิการแตกําเนิ ดและความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม
เทคโนโลยีความกาวหนาลาสุดของ
เครื่องมือระดับโมเลกุลและพันธุกรรมที่ใชเพื่อศึกษาวา
ผลของสารพิษในสิ่งแวดลอมตอการเกิดโรค
การ
ประเมินดานสาธารณสุขในพันธุกรรมของโรคมะเร็ง
โรคติดเชื้อ และอาชีวอนามัย ตัวอยางการประเมินดาน
สาธารณสุขของการทดสอบทางพันธุกรรม
ตัวอยาง
การพัฒนา การดําเนิ นการ และการประเมินผลการใส
วิธีการศึกษาในกลุมประชากรที่ใชขอมูลทางพันธุกรรม
เพื่อปรับปรุงภาวะสุขภาพ

This course focuses on integrating genetics into public
health practice; an update on the impact of the human
genome project; interface between epidemiology,
environmental toxicants, and molecular biology;
surveillance in birth defects and genetic disorders; recent
technological advances in the molecular and genetic tools
available to study how environmental toxicant cause
disease; public health assessment in the genetics of
cancer, infectious diseases, and occupational health;
examples of public health evaluation of genetic testing;
examples for developing, implementing, and evaluating
population interventions that use genetic information to
improve health.

ESH65ดการสิ่งแวดล
อมและความปลอดภั
ยก
เชิตงบูรณาการ
สรีการจั
รวิทยาการทํ
างานและการยศาสตร
ประยุ
Integrated
safety
and
environmental
management
Work physiology and applied ergonomics
4(4-0-8)
(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับกลไกการปรับตัวของรางกาย
ตอการทํางาน การประเมินพลังงานที่ใชในการทํางาน
หลักการทางการยศาสตร สัดสวนของรางกายมนุษย
ชีวกลศาสตร ความสัมพันธระหวางคนและเครื่องจักร
การออกแบบสถานี งาน วิธีการประเมินและควบคุมทาง
การยศาสตร การประยุกตใชการยศาสตรในสํานั กงาน
ทั่วไป สถานี งาน ยานพาหนะ การเคลื่อนยายวัตถุ การ
ยกวัสดุเครื่องมือการประเมินและนวัตกรรมการป องกัน
ในดานการยศาสตร
This course focuses on the mechanisms of reaction and
adaptation of the organism to physical effort; work energy
evalution; principle of ergonomics; anthropometry;
biomechanics; human-machine interface; ergonomics
evaluation and control; ergonomics application in office,
work stations, vehicles, material handling, tools and the
main interventions in ergonomics.
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หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

กลุมวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดลอมและความปลอดภัย

ESH65-

ESH65-

การประยุกตใช BCG ในอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ
Application of the BCG in industry and organization
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม หลักการของรูปแบบ BCG
(เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน) เครื่องมือทางสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร
และสังคม ในการประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ มาตรฐาน ขอตกลง ตัวชีว
้ ัดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน กรณี ศึกษาการประยุกตใชรูปแบบ
BCG ในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
This course focuses on concept of industrail sustainable
development; principle of BCG (bioeconomy, green
economy, and circular economy); tools for sustainability
evaluation in environment, economic and society
dimension; sustainability indicators; case studies in BCG
application in industry and organization.

ESH65-

แบบจําลองการเคลื่อนยายสารมลพิษในแหลงนํ้ า
ผิวดินและแหลงนํ้ าใตดิน
Surface and groundwater models
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนยายของสาร
พิษในแหลงนํ้ าผิวดินและแหลงนํ้ าใตดิน
กระจายตัว
ของสาร กลไกการผสมผสาน การกระจาย การแพร
การดูดซับ และการยอยสลายทางชีวภาพ การสราง
แบบจําลองสิ่งแวดลอมทางคณิ ตศาสตรเพื่อใชในการ
ทํานายพฤติกรรมของสารพิษในแหลงนํ้ า เทคโนโลยีที่
ใชในการเฝ าตรวจคุณภาพนํ้ าผิวดิน
และแหลงนํ้ า
ใตดิน
This course focuses on fate and transport of pollutants in
surface and groundwater, distribution mechanisms of
pollutants: advection, dispersion, diffusion, adsorption,
and biological degradation mechanisms; develop
mathematical modeling for predicting behavior of
pollutants in water; monitoring technology for
groundwater and surface water.

ESH65-

การติดตามสารมลพิษในสิ่งแวดลอม
Environmental pollution monitoring

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air pollution control technology
2(2-0-4)

2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือในการ
สํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม ขัน
้ ตอน กระบวนการและ
เทคนิ คการติดตามตรวจสอบทางดานมลพิษสิ่ง
แวดลอม
การวางแผนสํารวจขอมูลการเก็บตัวอยาง
การรักษาตัวอยาง การใชเครื่องมือวิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการและภาคสนาม
การ
วิเคราะห แปลผล และนํ าเสนอขอมูลจากการสํารวจ
กรณี ศึกษาการจัดการฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม
This course focuses on methods and instruments for
environmental quality survey; methods and techniques for
environmental pollution monitoring; planning for survey
and data collection; results analyzing, interpretation, and
presentation; case study of environmental database
management.

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับระบบการควบคุมมลพิษทาง
อากาศและการออกแบบ เทคโนโลยีการเผาไหม แบบ
จําลองทางคณิ ตศาสตรของการแพรมลสาร
ระบบ
ควบคุมสารอินทรียระเหยดวยกระบวนการทางชีวภาพ
การดูดซับ
การดูดซึม
ระบบระบายอากาศในงาน
อุตสาหกรรม
The course focuses on air pollution control system and
design; combustion technology; mathematical model of
air pollutants dispersion; biological process of volatile
organic compound control, adsorption, absorption;
industrial ventilation system.
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หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

กลุมวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดลอมและความปลอดภัย

ESH65-

ESH65-

การจัดการนํ้ าใชและนํ้ าเสียในอุตสาหกรรม
Water and wastewater management in industry
2(2-0-4)

รายวิชานี้ มุงเนนเกี่ยวกับลักษณะสมบัตินํ้าใช นํ้ าเสีย
จากภาคอุตสาหกรรม หลักการจัดการปั ญหานํ้ าเสียเชิง
ป องกัน เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าใชในงาน
อุตสาหกรรม การบําบัดนํ้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
การเลือกเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้ าเสียที่เหมาะสมกับ
ประเภทอุตสาหกรรม การนํ านํ้ าเสียที่บําบัดแลวกลับมา
ใชใหม
This course focuses on industrial water and wastewater
characteristics; preventive wastewater management
approach; industrial water purification system; industrial
wastewater treatment technologies; selection of
wastewater treatment technologies for industries;
wastewater recycling.

ESH65เทคโนโลยีการบําบัดนํ้ าเสียขัน
้ สูง
Advanced wastewater treatment technologies
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการบําบัดนํ้ าเสียขัน
้ สูง
กระบวนการออกซิเดชั่น การดูดซับ การแลกเปลี่ยน
ประจุไอออน การบําบัดโดยใชเยื่อเมมเบรน เทคโนโลยี
ในการกําจัดสารอาหาร และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใช
ในการบําบัดนํ้ าและนํ้ าเสีย
This course focuses on the fundamental of advanced
water and wastewater treatment technologies: advanced
oxidation process (AOPs), adsorption, ion exchange,
membrane filtration, nutrient removal technologies and
innovative treatment technologies.

การจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
อุตสาหกรรม
Industrial solid waste and hazardous waste
management
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับชนิ ดและประเภทของขยะและ
ของเสียอันตรายในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการ
จัดการขยะแบบครบวงจร เทคโนโลยีการรีไซเคิลและ
การใชประโยชนจากของเสีย เทคโนโลยีการกําจัดขยะ
และของเสียอันตราย การแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงาน
แนวทางปฎิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิ นจากการรั่วไหล
และอุบัติเหตุของเสียอันตราย กรณี ศึกษา การจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
This course focuse on type and characteristic of industrial
solid waste and hazardous waste; comprehensive solid
waste management technology; recycling and waste
utilization technologies; disposal of solid waste and
hazardous waste; solid waste treatment for energy
generation; emergency preparedness and response
procedure on hazardous waste spill and accidents,
bioremediation technologies, case studies on hazardous
waste management from various industries.

ESH65เทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial safety technology
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการออกแบบและการ
พัฒนานวัตกรรมดานความปลอดภัย เทคโนโลยีความ
ปลอดภัยในยุคดิจิทัล การออกแบบเพื่อป องกันความผิด
พลาด เทคโนโลยีเพื่อควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
และอุปกรณ
กระบวนการผลิต
และการขนสง
เทคโนโลยีในการป องกันและระงับอัคคีภัย
This course focuses on principle of safety design and
innovation development; digital safety technology, failsafe design; technology for equipment and machinery
safety; process safety, transportation, fire prevention and
suppression technology.
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หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาเลือก

กลุมวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดลอมและความปลอดภัย

ESH65-

ESH65-

เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
Information technology for health, safety and
environment
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับแนวคิดของระบบสารสนเทศ
การรับรูขอมูลระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ระบบกําหนดตําแหน งของโลก เครื่องมือและอุปกรณ
ในการบันทึกขอมูลและการแปลผล
เทคนิ คการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนและประเมินดานสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
This course focuses on information system concepts;
principles of remote sata recognition; geographic
information system; global positioning system; recording
and interpreting tools and equipment; data analysis
technique for environmental, safety and health.

เทคโนโลยีดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial hygiene technology
2(2-0-4)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
กลยุทธในการตรวจวัด
การควบคุมอันตรายในอุตสาหกรรม การทบทวนและ
ประยุกตใชกับกระบวนการผลิต กรณี ศึกษาเทคโนโลยี
การควบคุมสุขภาพและสภาพแวดลอมการทํางาน
This course focuses on the principle of industrial hygiene
technology; sampling strategies; industrial hazard control;
industrial process review and application; case study of
working environment control technology and health.

การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเชิงบูรณาการ
Integrated safety and environmental management

4(4-0-8)

ESH65การวิเคราะหความปลอดภัยและการตัดสินใจใน
การป องกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิ น
Safety analysis and decision for accident and
emergency prevention
2(2-0-4)
รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ
แบบ
จําลองการวิเคราะหความปลอดภัย
การวิเคราะห
สาเหตุของอุบัติเหตุ เครื่องมือและวิธีในการตัดสินใจ
เพื่อสรางทางเลือกในการป องกันอุบัติเหตุ
หลักการ
ควบคุมเหตุฉุกเฉิ นในอุตสาหกรรม และการจัดทําและ
ประเมินแผนฉุกเฉิ น
This course focuses on accident theories; safety analysis
model; accident causation analysis; decision making tools
and methods for accident prevention alternatives;
principle of industrial emergency control; emergency
response plan and evaluation.
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หมวดวิทยานิ พนธ
ปริญญาโท

ESH65วิทยานิ พนธ
Thesis
(แผน ก 1)

36 หน วยกิต

วิทยานิ พนธ
Thesis
(แบบ 1.1)

48 หน วยกิต

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับศึกษาคนควาวิจัยทางดาน
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตามแผนการ
ศึกษาแบบ ก 1 กําหนดหัวขอวิทยานิ พนธ การพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย การออกแบบการวิจัย การ
ดําเนิ นงานวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เสนอรายงานความกาวหนาการวิจัยดวย
ปากเปลา
และรายงาน
การเขียนวิทยานิ พนธและสอบป องกัน
วิทยานิ พนธภายใตการดูแลและแนะนํ าของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ
และจรรยาบรรณนั ก
วิจัย
This course focuses on a research study in health
science, environmental, and safety for plan A1;
development of thesis topic; research methodology
including research design, conducting research, data
collection and analysis; oral presentation and report;
thesis report and defense under supervision of the thesis
advisory committee and code of ethics for researcher.

ESH65วิทยานิ พนธ
Thesis
(แผน ก 2)

20 หน วยกิต

วิทยานิ พนธ
Thesis
(แบบ 2.1)

รายวิชามุงเนนเกี่ยวกับศึกษาคนควาวิจัยทางดาน
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยตามแผนการ
ศึกษาแบบ ก 2 กําหนดหัวขอวิทยานิ พนธ การพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย การออกแบบการวิจัย การ
ดําเนิ นงานวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เสนอความกาวหนา
การเขียนวิทยานิ พนธและสอบ
ป องกันวิทยานิ พนธภายใตการดูแลและแนะนํ าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ และจรรยาบรรณ
นั กวิจัย
This course focuses on a research study in health
science, environmental, and safety for plan A2;
development of thesis topic; research methodology
including research design, conducting research, data
collection and analysis, progress report, thesis report and
defense under supervision of the thesis advisory
committee and code of ethics for researcher.
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36 หน วยกิต

M.Sc.
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ENVIRONMENT,
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