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ประวัติความเปนมา 

  

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา กอต้ังข้ึนเพื่อขยายโอกาส

ทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตและ
พัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนศึกษา คนควาวิจัย และใหบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสรางและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศใหกาวสูงข้ึนอีกระดับหน่ึง 
โดยใชช่ือเริ่มแรกวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) 
ลําดับที ่ ปการศึกษา 

ที่เปดสอน 
ชื่อหลักสูตร ระดับ สภาอนุมัต ิ หมายเหต ุ

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ประชุมครั้งที ่ ว/ด/ป 

* 2539 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับความ 
เห็นชอบในหลักการใหบรรจุไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” 

      

1. 2540 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

2. 2540 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

3. 2541 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

4. 2543 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   11/2543 20 พ.ย. 43  

5. 2543 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล
เรือ 

   11/2543 20 พ.ย. 43  

* 2543 เปล่ียนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปน “คณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา” 

   11/2543 20 พ.ย. 43 ประกาศ 
28 พ.ย. 43 

6. 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
(ภาคพิเศษ) 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตสกลนคร) 

   11/2549 27 พ.ย. 49  

* 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล
เรือ ยายไปอยูโครงการจัดตั้งสถาบัน 
พาณิชยนาวีนานาชาติ 

     ลําดับที่ 5 

7. 2552 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  
(ภาคพิเศษ) 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   9/2552 28 ก.ย. 52  

8. 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 
 

   11/2553 22 พ.ย. 53  

9. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และการออกแบบ 

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนลําดับที่ 
4 
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ลําดับที ่ ปการศึกษา 
ที่เปดสอน 

ชื่อหลักสูตร ระดับ สภาอนุมัต ิ หมายเหต ุ

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ประชุมครั้งที ่ ว/ด/ป 

10. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนลําดับที่ 
1 

11. 2556 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
และเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) 

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนลําดับที่ 
7 

12. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนลําดับที่ 
6 

13. 2556 สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ    1/2556 28 ม.ค. 56 แทนลําดับที่ 
2 

14. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
และสารสนเทศศาสตร 

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนลําดับที่ 
3 

15. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส 

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนลําดับที่ 
8 

16. 2556 สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   3/2556 25 มี.ค. 56  

17. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
และการจัดการส่ิงแวดลอม (ภาคพิเศษ) 

   3/2556 25 มี.ค. 56  

18. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
และการออกแบบ 

   4/2556 29 เม.ย. 56  

19. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

   4/2562 29 เม.ย. 62  
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ประธานหลักสูตร 
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ (Email: supat@eng.src.ku.ac.th) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

กรรมการ 
รศ.ดร. สุนทรี ขุนทอง (Email: srcstk@ku.ac.th) 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา (Email: pensuda@eng.src.ku.ac.th) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เจาหนาที่ประสานงานบัณฑิตศึกษา 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวสุกัญญา  สีเขียว  
(Email: Sukanya.s@eng.src.ku.ac.th) 
เบอรโทรศัพท : 038-354580-3 ตอ 662225 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวชลิตตาภรณ  ตนสาย  
(Email: chalittaporn@eng.src.ku.ac.th) 
เบอรโทรศัพท : 038-354580-3 ตอ 662227 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวยุพิน  รักเกียรต์ิ  
(Email: yupin@eng.src.ku.ac.th) 
เบอรโทรศัพท : 038-354580-3 ตอ 662240 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิ่งแวดลอม 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

  ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิง่แวดลอม 

  ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Safety Engineering and Environmental 

Management   

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

       ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิ่งแวดลอม) 

 ชื่อยอ:  วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิง่แวดลอม) 

ชื่อเต็ม:  Master of Engineering (Safety Engineering and Environmental Management) 

 ชื่อยอ :  M.Eng. (Safety Engineering and Environmental Management) 

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต (โครงการฯ กําหนดใหเรียน 42 หนวยกิต) 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ   

       หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

4.2 ภาษาที่ใช  

       ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.3 การรับเขาศึกษา  

        รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5. หลักสูตร 

 5.1 แผน ก แบบ ก 2 

  5.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  5.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา    24 หนวยกิต 

    - สัมมนา       2 หนวยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ       7 หนวยกิต 

    - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 
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  5.1.3 รายวิชา 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา   24 หนวยกิต 

    - สัมมนา       2 หนวยกิต 

03627597 สัมมนา        1,1 

       (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ        7 หนวยกิต 

 03627511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

      (Principles of Safety Engineering and Environmental Management) 

03627512  การวิเคราะหขอมูลและการตดัสินใจสําหรับวิศวกรรม     

               ความปลอดภัยและการจัดการสิง่แวดลอม                  3(3-0-6) 

       (Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering  

                and Environmental Management) 

 03627591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม  1(1-0-2) 

      (Research Methods in Safety Engineering and Environmental 

                Management) 

   - วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

 03627513 การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ   3(3-0-6) 

      (Environmental Risk Assessment and Management) 

03627514 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ     3(3-0-6) 

      (Corporate Social Responsibility) 

          03627521 การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention) 

        03627522 การออกแบบทางการยศาสตรเพ่ือความปลอดภัย    3(3-0-6) 

       (Ergonomics Design for Safety) 

          03627523 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัย        3(3-0-6) 

                         (Engineering Design of Safety) 

         03627524 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรมและการควบคุมควันไฟ   3(3-0-6) 
                         (Industrial Ventilation and Smoke Control) 
         03627525 การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย            3(3-0-6) 
       (Fire Safety Design) 
          03627526 การปองกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
       (Industrial Fire Protection) 

03627527  การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคภีัยตามสมรรถนะ             3(3-0-6)           
               (Performance-Based Fire Safety Design) 

         03627528 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร      3(3-0-6) 
       (Nuclear Safety) 
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        03627531 การลดมูลฝอยและของเสียอันตราย     3(3-0-6) 
       (Solid and Hazardous Waste Reduction) 
         03627532 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม     3(3-0-6) 
                (Environmental Science and Society) 

03627533  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม        3(3-0-6) 
     (Energy and Environmental Management) 

         03627534 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม                         3(3-0-6) 
       (Industrial Pollution Management) 

03627596  เร่ืองเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย    
       และการจัดการสิ่งแวดลอม        1-3 
       (Selected Topics in Safety Engineering and Environmental 
       Management) 
        03627598 ปญหาพิเศษ           1-3 

     (Special Problems) 
   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
 03627599 วิทยานิพนธ           1-12 
       (Thesis) 
 
 5.2 แผน ข 

  5.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

  5.2.2 โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

    - สัมมนา       2 หนวยกิต 

     - วิชาเอกบังคับ      7 หนวยกิต 

    - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 

   ข. การศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต 

  5.2.3 รายวิชา 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

   - สัมมนา        2 หนวยกิต 

 03627597  สัมมนา        1,1 

       (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ      7 หนวยกิต 

 03627511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

      (Principles of Safety Engineering and Environmental Management) 
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03627512 การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรม 

    ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

      (Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering 

      and Environmental Management) 

 03627591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม   1(1-0-2) 

      (Research Methods in Safety Engineering and Environmental 

               Management) 

   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 

03627513 การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ   3(3-0-6) 

      (Environmental Risk Assessment and Management) 

03627514 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ     3(3-0-6) 

    (Corporate Social Responsibility) 
          03627521 การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
      (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention) 

        03627522 การออกแบบทางการยศาสตรเพ่ือความปลอดภัย    3(3-0-6) 

       (Ergonomics Design for Safety) 

          03627523 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัย       3(3-0-6) 

                         (Engineering Design of Safety) 

         03627524 การระบายอากาศทางอุตสาหกรรมและการควบคุมควันไฟ   3(3-0-6) 

                         (Industrial Ventilation and Smoke Control) 

         03627525 การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัย            3(3-0-6) 

       (Fire Safety Design) 

          03627526 การปองกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

       (Industrial Fire Protection) 

         03627527 การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคีภัยตามสมรรถนะ   3(3-0-6) 

       (Performance-Based Fire Safety Design) 

         03627528 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร      3(3-0-6) 

       (Nuclear Safety) 

        03627531 การลดมูลฝอยและของเสียอันตราย     3(3-0-6) 

       (Solid and Hazardous Waste Reduction) 

         03627532 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม     3(3-0-6) 

                (Environmental Science and Society) 

         03627533 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม                     3(3-0-6) 

       (Energy and Environmental Management) 
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         03627534 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 

       (Industrial Pollution Management) 

03627596 เร่ืองเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภัย     

       และการจัดการสิ่งแวดลอม      1-3 

       (Selected Topics in Safety Engineering  

       and Environmental Management) 

        03627598 ปญหาพิเศษ        1-3 

     (Special Problems) 

ข. การศึกษาคนควาอิสระ     6 หนวยกิต 

 03627595 การศึกษาคนควาอิสระ       3,3      

          (Independent Study) 

 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความ

ปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 เลขลําดับที่1-2 (03) หมายถึง วิทยาเขตศรีราชา 

 เลขลําดับที่3-5 (627) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม 

 เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นป 

 เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปน้ี 

   1 หมายถึง กลุมวิชาทั่วไปทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม 

   2 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  

   3 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

   9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ เร่ืองเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ  

               และวิทยานิพนธ 

เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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5.3 ตัวอยางแผนการศึกษา 

  ช้ันปที่ 1 แผนการเรียนเดียวกันทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
03627511  หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการ

จัดการสิ่งแวดลอม * 
3 หนวยกิต 03627512 การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจสําหรับ

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
สิ่งแวดลอม *  

3 หนวยกิต 

03627525 การออกแบบความปลอดภัยดาน
อัคคีภัย  

3 หนวยกิต 03627526 
03627523 

การปองกันอัคคีภัยทางอุตสาหกรรม หรือ  
การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัย 
(เลือกลง 1 วิชา) 

3 หนวยกิต 

03627532 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม  3 หนวยกิต 03627531 
03627534 

การลดมูลฝอยและของเสียอันตราย หรือ  
การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม  
(เลือกลง 1 วิชา) 

3 หนวยกิต 

03627591 ระเบียบวิธีวิจัยฯ * 1 หนวยกิต 03627597 สัมมนา 1 หนวยกิต 

 รวม 10 หนวยกิต   10 หนวยกิต 

  ช้ันปที่ 2 แผน ก แบบ ก2 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
03627513 การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการ  
3 หนวยกิต 03627599 วิทยานิพนธ 8 หนวยกิต 

03627521 การวิเคราะหอันตรายและการปองกัน
อุบัติเหตุฯ  

3 หนวยกิต    

03627514 
03627528 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
หรือ ความปลอดภัยทางรังสี  
(เลือกลง 1 วิชา) 

3 หนวยกิต    

03627597 สัมมนา 1 หนวยกิต    

03627599 วิทยานิพนธ 4 หนวยกิต    

 รวม 14 หนวยกิต  รวม 8 หนวยกิต 

  ช้ันปที่ 2 แผน ข 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
03627513 การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

และการจัดการ  
3 หนวยกิต xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 

03627521 การวิเคราะหอันตรายและการปองกัน
อุบัติเหตุฯ  

3 หนวยกิต xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 หนวยกิต 

03627514 
03627528 

ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
หรือ ความปลอดภัยทางรังสี  
(เลือกลง 1 วิชา) 

3 หนวยกิต 03627595 การศึกษาคนควาอิสระ 4 หนวยกิต 

03627597 สัมมนา 1 หนวยกิต    

03627595 การศึกษาคนควาอิสระ 2 หนวยกิต    

 รวม 12 หนวยกิต  รวม 10 หนวยกิต 

หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาเอกบังคับ   
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5.4 คําอธิบายรายวิชา 

03627511 หลักวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิง่แวดลอม    3(3-0-6) 

(Principles of Safety Engineering and Environmental Management)  

การวิเคราะหเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัย ความปลอดภัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แบบจําลองความปลอดภัย หลักการของการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย จริยธรรมสําหรับ

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม   

Engineering analysis of safety. Quantitative and qualitative safety. Safety 

models. Principles of environmental management. Environmental management 

system standards. Occupational health and safety management system standards. 

Safety laws. Ethics for engineering safety and environmental management.  

03627512  การวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจสําหรับวิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 

  และการจัดการสิ่งแวดลอม       

  (Data Analysis and Decision Making for Safety Engineering  

  and Environmental Management) 

การสํารวจขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติ การออกแบบการทดลอง แบบจําลองคณิตศาสตร 

การหาคาที่เหมาะที่สุดและการสรางแบบจําลองสถานการณ การประยุกตในงานวิศวกรรมความ

ปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม  

Exploring data. Statistical analysis. Design of experiments. Mathematical model. 

Optimization and simulation modeling. Applications in safety engineering and 

environmental management.  

03627513  การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและการจัดการ    3(3-0-6) 

  (Environmental Risk Assessment and Management) 

ความรูดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ขั้นตอนของการประเมินความ

เสี่ยงดานสิ่งแวดลอม การคัดเลือกและจัดลําดับความเสี่ยง การชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา 

Knowledge of the environment. The impact on the environment and health. 

Stages of environmental risk assessment. Risk screening and prioritization. Hazard 

identification. Risk assessment. Risk management plans. Case studies. 

 

03627514  ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ      3(3-0-6) 

  (Corporate Social Responsibility) 
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ทฤษฎีและแนวปฏิบัติดานจริยธรรมธุรกิจ การสรางระบบการจัดการและกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารธุรกิจ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง  

Theories and guidelines of business ethics. Creating of management system 

and good business supervision. Responsibility of business in relationship with 

interested people in the society. Good governance to manage the business. Seminar 

of actual case studies. 

03627521  การวิเคราะหอันตรายและการปองกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

  (Hazard Analysis and Industrial Accident Prevention)  

อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม การวิเคราะหและการประเมินคาความเสี่ยง

โดยวิธีทางสถิติ การออกแบบระบบเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน  

Accident and hazard occurred in industry. Analysis and evaluation of risk by 

statistical methods. System designs for occupational safety and worklife quality of 

workers. 

03627522  การออกแบบทางการยศาสตรเพ่ือความปลอดภัย    3(3-0-6) 

  (Ergonomics Design for Safety) 

การยศาสตรและความสัมพันธกับความปลอดภัย การออกแบบการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ปจจัยมนุษยและการรักษาระดับความปลอดภัยอยางตอเน่ือง 

Ergonomics and its relationships with safety. Operation designs with respect to 

human factors and maintaining safety levels continuously. 

03627523 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัย     3(3-0-6) 

  (Engineering Design of Safety) 

ขอพิจารณาความปลอดภัยในการออกแบบระบบทอและระบบนิรภัย การเลือกวัสดุและ

อุปกรณความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา การจัดการความปลอดภัยทางวิศวกรรม

โยธา อุบัติเหตุและอันตรายในงานวิศวกรรมโยธาบทบาทและหนาที่ของผูจัดการความปลอดภัยในงาน

วิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา 

Safety considerations in piping systems and relief systems design. Materials 

and safety equipments selection. Electrical safety systems. Safety management in civil 

engineering. Accident and danger in civil engineering work. Role and function of safety 

administrator in civil engineering work. Case studies. 

03627524  การระบายอากาศทางอุตสาหกรรมและการควบคุมควันไฟ   3(3-0-6) 

  (Industrial Ventilation and Smoke Control) 

หลักการของการระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและอุปกรณ กฎหมายและมาตรฐานสําหรับ

ระบบระบายอากาศ ประเภทของพัดลมและการเลือกใช การวิเคราะหอัตราการไหลของระบบระบาย
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อากาศ การตรวจวัดอัตราการไหล การออกแบบหัวดูดควันเฉพาะที่ อุปกรณทําความสะอาดอากาศ 

การออกแบบระบบทอลม คุณภาพอากาศ ระบบควบคุมควันไฟ 

Principle of ventilation. Air conditioning systems and accessories. Laws and 

standards for ventilation system. Fan type and selection. Flow rate analysis for 

ventilation system. Flow rate measurement. Local exhaust hoods design. Air cleaning 

devices. Air duct system design. Air quality. Smoke control system. 

03627525  การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคภีัย     3(3-0-6) 

  (Fire Safety Design) 

หลักของความปลอดภัยดานอัคคีภัย ความเปนพิษจากการเผาไหม ทฤษฎีการดับเพลิง เคร่ือง

ดับเพลิงแบบมือถือ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

การออกแบบเสนทางหนีไฟ กรณีศึกษา  

Principle of fire safety. Combustion toxicity. Theory of fire extinguishment. 

Portable fire extinguisher.  Fire alarm systems. Building code and fire protection 

standards. Design of means of egress. Case studies. 

03627526  การปองกันอัคคีภยัทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  (Industrial Fire Protection)  

ปญหาการสูญเสียจากอัคคีภัย กระบวนการควบคุมการสูญเสีย การควบคุมอันตราย การ

ปองกันการระเบิด การจัดการของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ ระบบปองกันอัคคีภัยที่ใชนํ้าเปน

พ้ืนฐาน ระบบระงับอัคคีภัยดวยกาซ กรณีศึกษา 

Fire loss problem. Loss control process. Hazard control. Explosion prevention. 

Flammable and combustible liquid management. Water-based fire protection systems. 

Gaseous fire suppression systems. Case studies. 

03627527 การออกแบบความปลอดภัยดานอัคคภีัยตามสมรรถนะ    3(3-0-6) 

  (Performance-Based Fire Safety Design)  

กระบวนการออกแบบตามสมรรถนะสําหรับความปลอดภัยดานอัคคีภัย อันตรายและความ

เสี่ยง สถานการณเพลิงไหมที่ออกแบบ การคํานวณอันตรายและพลศาสตรอัคคีภัย พฤติกรรมของ

มนุษย การคํานวณเวลาอพยพหนีไฟ แบบจําลองการอพยพดวยคอมพิวเตอร การจัดการและการทํา

เอกสารการออกแบบตามสมรรถนะ 

Process of performance-based design for fire safety. Hazard and risk. Design fire 

scenarios. Fire dynamics and hazard calculations. Human behavior. Fire evacuation 

time calculation. Computer evacuation models. Performance-based design 

documentation and management. 
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03627528 ความปลอดภยัทางรังส ี       3(3-0-6) 

  (Radiation Safety)  

ปฏิกิริยานิวเคลียร รังสี การใชประโยชนรังสี อันตรายจากรังสีและการปองกัน การผลิตไฟฟา

จากพลังงานนิวเคลียร โรงไฟฟานิวเคลียร เชื้อเพลิงนิวเคลียร มาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟา

และการปองกันอุบัติเหตุ วัฒนะธรรมความปลอดภัยและความผิดพลาดของมนุษย การจัดการเชื้อเพลิง

ใชแลวและกากกัมมันตรังสี พลังงานนิวเคลียรและอุบัติเหตุทางรังสี  ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย 

กรณีศึกษา 

Nuclear reaction. Radiation. Utilization of radiation. Radiation hazard and 

prevention. Nuclear power generation. Nuclear power plant. Nuclear fuel. Safety 

standards and accidental prevention of nuclear power plant. Safety culture and 

human error. Spent fuel and radioactive waste management. Nuclear energy and 

accident. Human health effect. Case studies. 

03627531  การลดมูลฝอยและของเสียอันตราย      3(3-0-6) 

  (Solid and Hazardous Waste Reduction) 

การจําแนกมูลฝอยและของเสียอันตราย แหลงกําเนิด ชนิดและปริมาณ กฎหมายและ

ขอบังคับในการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การวางแผนการปองกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด 

ทางเลือกในการจัดการของเสีย แนวคิดวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศ กลไกทางการตลาดและ

ฉลากสิ่งแวดลอม การลดของเสีย การนํากลับมาใชประโยชนและการแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา 

Classification of solid and hazardous wastes, sources, type and quantity. Laws 

and regulations for solid and hazardous waste management. Pollution prevention 

planning. Cleaner technology. Waste management alternatives. Life cycle concepts. 

Eco-design. Market mechanism and environmental labeling, Waste reduction, recycling, 

and exchange. Case studies. 

03627532  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสังคม      3(3-0-6) 

  (Environmental Science and Society)  

แนวคิดเก่ียวกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทอรโมไดนามิกสของระบบนิเวศและมนุษย 

นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตรของมลพิษ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เศรษฐศาสตร กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอม 

Environmental science concept. Thermodynamic of ecosystem and human 

system. Ecology and biodiversity. Pollution sciences. Climate change. Environmental 

economics, laws and policy. 
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03627533  การจัดการพลงังานและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

  (Energy and Environmental Management) 

นโยบายพลังงานและสิ่งแวดลอม กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวของ พลังงานแบบดั้งเดิม 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิม พลังงานหมุนเวียน เคร่ืองมือในการจัด

การพลังงาน กรณีศึกษา 

Energy and environmental politics. Related laws and regulations. Conventional 

energies. Environmental impact from conventional energy production. Renewable 

energies. Energy management tools. Case studies. 

03627534  การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  (Industrial Pollution Management) 

แหลงกําเนิดมลพิษอุตสาหกรรม กฎหมายและขอบังคับที่ เ ก่ียวกับการควบคุมมลพิษ

อุตสาหกรรม ผลกระทบของมลพิษอุตสาหกรรมตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม การควบคุมและ

ปองกันมลพิษอุตสาหกรรม เคร่ืองมือในการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสีเขียว กรณีศึกษา 

Sources of industrial pollution. Laws and regulation involved in industrial 

pollution. Effects of industrial pollutions on human health and environment. Industrial 

pollutions prevention and control. Industrial pollution management tools. Green 

industry. Case studies. 

03627591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิ่งแวดลอม   1(1-0-2) 

  (Research Methods in Safety Engineering and Environmental 

          หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะหปญหาเพ่ือ

กําหนดหัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนงานวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค

วิธีการ การวิเคราะห แปลผล การวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม

และการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

Research principles and methods in engineering and technology management. 

Problem analysis for research topics identification. Data collecting for research 

planning. Identification of samples and techniques. Research analysis, result 

explanation and discussion. Report writing, presentation, and preparation for journal 

publication. 

03627595 การศึกษาคนควาอิสระ       3, 3 

(Independent Study)  

การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอที่นาสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile 

into a written report. 
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03627596 เร่ืองเฉพาะทางในวิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิง่แวดลอม   1-3 

  (Selected Topics in Safety Engineering and Environmental Management) 

เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาโท  

หัวขอเร่ืองเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in safety engineering and environmental management at the 

master’s degree level, topics are subject to change in each semester. 

03627597 สัมมนา         1  
  (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในระดับปริญญาโท 
 Presentation and discussion of interesting topics in safety engineering and 

environmental management at the master’s degree level.   

03627598 ปญหาพิเศษ        1-3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาโท

และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in safety engineering and environmental management at 

the master’s degree level and compile into a written report.  

03627599 วิทยานิพนธ        1-12 

   (Thesis)  

   วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขยีนเปนวิทยานิพนธ  

   Research at the master’s degree level and compile into thesis. 

   

      

 


