
 

 
จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 
(1) วชิำบังคบั จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
831–801 วธีิวทิยำกำรวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม*           (3)  
831-802 ระบบพลงังำนพ้ืนฐำน***                                  (3) 
831-803 ระบบพลงังำนยัง่ยนื***                                      (3) 
831-804 สมัมนำกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งย ัง่ยนื 1**        (1) 
831-805 สมัมนำกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งย ัง่ยนื 2**        (1) 
       *ไม่นบัหน่วยกิต ส ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 
          นบัหน่วยกิต ส ำหรับแผน ก แบบ ก 2 
     **ไม่นบัหน่วยกิต   
     ***วชิำบงัคบัเฉพำะส ำหรับ แผน ก แบบ ก 2 
 
2) วชิำเลอืก จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 9 หน่วยกิต 
2.1 รำยวชิำเลอืกสำขำวทิยำศำสตร์และทรัพยำกรพลงังำน  
      (Energy Science and Resources) 
จ ำนวน 4 รำยวชิำ 
831-811 วทิยำศำสตร์พลงังำนหมุนเวยีน        (3) 
831-812 ศกัยภำพและกำรแปรรูปพลงังำน                (3) 
831-813 พืชพลงังำน                                               (3) 
831-814 กำรเปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศและระบบนิเวศ  (3)     
   
2.2 รำยวชิำเลอืกสำขำกำรจดักำรเทคโนโลยแีละธุรกจิพลงังำน 
      (Management of Technology and Energy Business) 
จ ำนวน 5 รำยวชิำ 
831-821 กำรจดักำรเทคโนโลย ี   (3) 
831-822 กำรวเิครำะห์กำรตลำดและกำรเงิน  (3) 
 ในธุรกิจพลงังำน    
831-823 ธุรกิจพลงังำนและบญัชีตน้ทุน            (3) 
831-824 พลงังำนและนโยบำยเศรษฐศำสตร์         (3) 
831-825 กำรตดัสินใจดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน  (3) 
 และกำรจดักำร              
 

 
2.3 รำยวชิำเลอืกสำขำเทคโนโลยพีลงังำนกำยภำพ 
       เคมแีละชีวภำพ (Physical Chemical and Biological     
       Energy Technology) 
จ ำนวน 6 รำยวชิำ 
831-831 พ้ืนฐำนและกำรประยกุตเ์มมเบรนโพลีเมอร์  (3) 
831-832 เทคโนโลยเีมมเบรนส ำหรับกำรแยกแก๊ส (3) 
831-833  วสัดุฉลำดและกำรประยกุตใ์ชง้ำน               (3) 
831-834 นวตักรรมเทคโนโลยชีีวภำพ            (3) 
831-835 เทคโนโลยชีีวภำพเพ่ือพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม (3) 
831-836 เทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภำพ    (3) 
 
2.4 รำยวชิำเลอืกสำขำพลงังำนและส่ิงแวดล้อม 
      (Environment and Energy) 
จ ำนวน 5 รำยวชิำ 
831-841 กำรออกแบบโดยค ำนึงถึงพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม (3)  
831-842 กำรอนุรักษพ์ลงังำนและกำรจดักำร       (3) 
831-843 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยักิจกรรมทำงพลงังำน (3) 
831-844 กำรประเมินผลกระทบทำงส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้ำ (3) 
831-845  กฎหมำยเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  (3) 
 
2.5 รำยวชิำเลอืกสำขำพลงังำนและสังคม 
(Energy and Society) 
จ ำนวน 5 รำยวชิำ 
831-851 พลงังำนในชุมชน    (3) 
831-852 กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนในธุรกิจพลงังำน  (3) 
831-853 จิตส ำนึกกำรประหยดัพลงังำน  (3) 
831-854 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมจำกธุรกิจพลงังำน (3) 
831-855 กำรจดักำรบุคคลในธุรกิจพลงังำน  (3) 
 
 
 
 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงยัง่ยนื (หลกัสูตรนำนำชำติ)  
ช่ือย่อปริญญำภำษำไทย: วท.ม. (กำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงยัง่ยนื) 
ภำษำองักฤษ:  M.Sc. (Sustainable Energy Management) 

เอกสำร 1-2 



2.6 วชิำพเิศษ 
831-890 หวัขอ้พิเศษทำงพลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม        (3) 
 (Special Topics in Energy and Environment) 
 
3. หมวดวชิำวทิยำนิพนธ์   
831-900   วทิยำนิพนธ์                                                        (18) 
831-901    วทิยำนิพนธ์                                                       (36) 

หมำยเหตุ:  นักศึกษำสำมำรถเลือกลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
เลือกอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  โดยผำ่นควำมเห็นชอบจำก
อำจำรย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วทิยำนิพนธ์ 
 
 
 
 

      
   

 

 
 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
  
ป. โท การจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      ภาคการศึกษาที ่2 
831-801 วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม*      3((3)-0-6) 831-805 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 2*    1(0-2-1) 
(Environmental Research Methodology)   (Seminar in Sustainable Energy Management II)  
831-804 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 1* 1(0-2-1)  831-901 วทิยานิพนธ์        9(0-27-0) 
(Seminar in Sustainable Energy Management I)   (Thesis) 
831-901 วทิยานิพนธ์                                               9(0-27-0) 
(Thesis)    
   รวม     9 หน่วยกติ    รวม                             9 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1       ภาคการศึกษาที ่2 
831-901 วทิยานิพนธ์              9(0-27-0) 831-901 วทิยานิพนธ์                                               9(0-27-0) 
(Thesis)       (Thesis)  
                                            รวม                              9 หน่วยกติ    รวม                              9 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร                 36 หน่วยกติ   
 
ป. โท การจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      ภาคการศึกษาที ่2 
831-801 วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 831-805 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 2* 1(0-2-1) 
(Environmental Research Methodology)   (Seminar in Sustainable Energy Management II) 
831-802 ระบบพลงังานพ้ืนฐาน      3((3)-0-6) xxx-xxx วิชาเลือก      3((3)-0-6) 
(Basics of Energy Systems)     (Elective course) 
831-803 ระบบพลงังานยัง่ยนื       3((3)-0-6) xxx-xxx วิชาเลือก      3((3)-0-6) 
(Sustainable Energy Systems)    (Elective course) 
831-804 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 1*   1(0-2-1) xxx-xxx วิชาเลือก      3((3)-0-6) 
(Seminar in Sustainable Energy Management I)   (Elective course) 
   รวม      9 หน่วยกติ    รวม    9 หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      ภาคการศึกษาที ่2 
831-900 วทิยานิพนธ์       9(0-27-0) 831-900 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
(Thesis)       (Thesis) 
   รวม      9 หน่วยกติ    รวม  9 หน่วยกติ 
รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร                   36 หน่วยกติ   
หมายเหต:ุ *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต โดยประเมินผลเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) หรือ U (ไม่เป็นท่ีพอใจ) 
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