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ค าอธิบายรายวชิา  
 

คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 
สาขาวชิาการจัดการพลงังานอย่างยัง่ยนื 

 
831-801                                                       3((3)-0-6) 
วธีิวทิยาการวจิยัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม  
(Environmental Research Methodology)  
 การค้นข้อมูลเพื่องานวิจัย  กระบวนทัศน์ทาง
งานวจิยั การวเิคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ สถิติเบ้ืองตน้เพ่ือ
การวิจัย การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
บทความวิชาการเพื่อการวิจัย ในบริบทของพลงังานภายใต้
หวัขอ้ส่ิงแวดลอ้ม 
 The searching of data for research, research 
paradigm, quality and quantity analysis, basic statistics, the 
writing of proposal, thesis, and academics articles in the context 
of energy under environment topic 
 
831-802          3((3)-0-6) 
ระบบพลงังานพืน้ฐาน  
(Basics of Energy Systems)  
 ความหมายของพลงังาน การรายงานภาพรวม การ
จัดหาและการใช้พลงังาน ชนิดของพลงังาน     การอนุรักษ์
พลงังานและพลงังานทดแทน ศกัยภาพดา้นพลงังาน พ้ืนฐาน
การเปล่ียนแปลงรูปแบบของพลังงาน สมดุลพลังงานและ
สถานการณ์พลงังานระดบัประเทศและโลกการมองปัญหาดา้น
พลงังานเชิงระบบ 
 Definition of energy, the overview report of energy 
supply and consumption, the scope of energy conservation and 
renewable energy, the energy conversion and the fundamental 
of energy conversion, the country and world energy situation, 
energy balance and the system energy problem approach 
 
 
 
 
 

831-803          3((3)-0-6) 

ระบบพลงังานยัง่ยนื   

(Sustainable Energy Systems) 

 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด

การพลงังานในโรงงานและอาคาร รูปแบบท่ีใชใ้นประเทศไทย

และ ISO 50001 การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม แนว

ทางการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนจากการใช้พลังงานทดแทนและ

ผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียน ประเด็นเก่ียวเน่ืองด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 Efficient energy resource management, Energy 

Management in factories and buildings covering both Thai 

patterns and standards according to ISO 50001, participation in 

energy conservation, the sustainable development including the 

using of renewable energy and its impact and its relevant: 

economics, social aspects, and environment 
 
831-804          1(0-2-1) 
สัมมนาการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื 1 
(Seminar in Sustainable Energy Management I) 
 งานวิจัยด้านพลังงานในแนวทางการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน โดยน าเสนอผ่านวิทยากรรับเชิญ เพ่ือให้การสัมมนาเกิด
ความเขา้ใจ ความคิดเชิงระบบ เชิงนวตักรรม และเชิงวิพากษ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนสามารถเป็นผูน้ า 
 Energy research towards the sustainable 
developments by invited guest speaker seminar in order to 
understand the system, innovative and critical thinking, opinion 
exchange including the ability to present by the students 
 
 
 
 



831-805          1(0-2-1) 
สัมมนาการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยนื 2 
(Seminar in Sustainable Energy Management II)
 งานวิจัยด้านพลังงานในแนวทางการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน โดยน าเสนอผ่านวิทยากรรับเชิญ เพ่ือให้การสัมมนาเกิด
ความเขา้ใจ ความคิดเชิงระบบ เชิงนวตักรรม และเชิงวิพากษ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนสามารถเป็นผูน้ า 
 Energy research towards the sustainable 
developments by invited guest speaker seminar in order to 
understand the system, innovative and critical thinking, and 
opinion exchange including the ability to present by the 
students 
 
831-811               3((3)-0-6) 
วทิยาศาสตร์พลงังานหมุนเวยีน    
(Renewable Energy Science) 
 แนวคิดการพัฒนาและข้อจ ากัดการใช้พลังงาน
หมุนเวยีน ในดา้นพลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์ชีวมวล แก๊ส
ชีวภาพ และอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบกบัพลงังานจากฟอสซิล 
 Concept of development of the renewable energy 
including hydro energy, wind energy, solar energy, biomass, 
biogas, and others comparing with the energy from fossil 
 
831-812          3((3)-0-6) 
ศักยภาพและการแปรรูปพลงังาน  
(Potential and Conversion of Energy)  
 การส ารวจและค านวณหาศักยภาพพลังงานน ้ า  
พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์ชีวมวล แก๊สชีวภาพ พลงังาน
นิวเคลียร์ และพลงังานจากฟอสซิล 
 Survey and estimation of the potential of hydro 
energy, wind energy, solar energy, biomass, biogas, nuclear, 
and others including fossil energy 
 
 
 
 
 
 
 

831-813         3((3)-0-6) 
พชืพลงังาน     
(Energy Crop) 
 ความเป็นไปไดใ้นการใชพ้ลงังานจากพืชแต่ละชนิด
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเพาะปลูก การปรับสายพนัธ์ การดูแล
และบ ารุงรักษา การผลิตพลงังานประเด็นเก่ียวเน่ืองกบัการใช้
พลงังานจากพืช 
 Possibility of utilization of energy crop including 
relevant technologies, cultivation, breeding, maintenance, 
energy production, and the related effect from using energy 
crop 
 
831-814          3((3)-0-6) 
การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศและระบบนิเวศ            
(Climate Change and Ecosystem) 

  ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ สมดุลของพลงังานและการถ่ายเทรังสีปฏิกิริยาเรือน
กระจกและสภาวะโลกร้อนสาเหตุธรรมชา ติของการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ภูมิอากาศในอดีตกาลและการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต การประเมินการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดจากน ้ ามือมนุษยก์ารถ่ายเท
แหล่งก าเนิดและแหล่งสะสมก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกในระบบ
นิเวศผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศต่อระบบ
นิเวศการปรับตวัและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้องระบบ
นิเวศ 
 Overview of climate change science, energy balance 
and radiative transfer; greenhouse effect and global warming; 
natural causes of climate change; paleoclimate and future 
climate changes; assessment of climate change induced by 
anthropogenic causes; exchanges, sources and sinks of 
greenhouse gases in the ecosystem; impact of climate change 
on the ecosystem; adaptation and vulnerability of the 
ecosystem 
 
 
 
 
 
 



831-821          3((3)-0-6) 
การจดัการเทคโนโลย ี  
(Technology Management) 
 บทบาทของเทคโนโลยีพลงังาน และความตอ้งการ
เทคโนโลยีพลังงาน การเลือกเทคโนโลยีพลังงาน การ
เตรียมการและการพฒันาโดยการค านึงถึง สมดุลของเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 Roles of energy technology and its needs, energy 
technology selection, the preparation and development by 
concerning economy and social aspects 
 
831-822          3((3)-0-6) 
การวิ เคราะ ห์การตลาดและการ เงิน ใน ธุรกิจพลังง าน
(Marketing and Financial Analysis in Energy Business) 
 การตลาดและการเงินในธุรกิจพลังงาน การสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ การวางแผนการตลาด การวเิคราะห์
ตลาด การวเิคราะห์การเงิน การวเิคราะห์คู่แข่ง และพฤติกรรมผู ้
ซ้ือ การเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการ
วางต าแหน่งทางการตลาด กลยุทธ์การบริหารวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ ์การส่ือสารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
 The marketing and financing in energy business,                
the satisfaction of customers,  marketing planning, marketing 
analysis, financial analysis, competitor analysis and customer 
behavior, market segment, differentiation and positioning, life 
cycle of product and market communication 
 
831-823          3((3)-0-6) 
ธุรกจิพลงังานและบัญชีต้นทุน   
(Energy Business and Cost Accounting) 
 ระบบบัญชีต้นทุนธุรกิจพลงังาน ตน้ทุนมาตรฐาน 
ระบบบัญชีตน้ทุนผนัแปร การจดัท างบประมาณยืดหยุ่นและ
การวิเคราะห์ผลแตกต่าง การน าเสนอขอ้มูลตน้ทุนการผลิตมา
ใช้ในการวางแผนควบคุมก าไร และการตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร 
 Energy business cost accounting, standard cost, 
variable cost accounting system, budget planning and its 
flexibility, cost accounting for controlling and decision making 
of executives 
 

831-824          3((3)-0-6) 
พลงังานและนโยบายเศรษฐศาสตร์  
(Energy and Economics Policy) 
 ความสมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การใชพ้ลงังาน การประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
วิเคราะห์การจัดสรรการใช้พลังงาน การควบคุมทิศทาง
นโยบายและบทบาทภาครัฐในเชิงรุกต่อการก าหนดทางเลือก
อย่างย ัง่ยืนในการเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและเป็น
ระบบ และมาตรการแกไ้ขปัญหาการใช้พลงังานทั้ งในระดับ
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก 
 Balance of the growth of economics and energy 
consumption, the economics knowledge in analyzing  the 
allocation of the energy using, the gearing of policy direction 
and the roles of the government proactively in determining the 
sustainable option appropriately and systematically, the 
revision of the of energy consumption options at the local, 
country, and global level 
 
831-825         3((3)-0-6) 
การตดัสินใจด้านการอนุรักษ์พลงังานและการจดัการ  
(Decision Making for Energy Conservation and Management) 
 ภาพรวมการผลิตและใช้พลังงาน แผนการพัฒนา
พลงังาน และการพยากรณ์ภาระไฟฟ้าเช่ือมโยงกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน แบบจ าลองการตดัสินใจภายใตค้วาม
แน่นอน ความเ ส่ียง และความไม่แน่นอน ตลอดจนการ
ตดัสินใจแบบ AHP ท่ีมีความเหมาะสมทั้งในระดบัจุลภาคและ
ระดบันโยบายดา้นพลงังาน 
 Profile of energy demand, power development plan, 
and load forecast in relation to sustainable environmental 
management, appropriate modern decision making model 
under the certainty, risk, and uncertainty including the AHP at 
both micro and macro scales, critical energy policy levels 
 
 
 
 
 
 
 



831-831               3((3)-0-6) 
พืน้ฐานและการประยุกต์เมมเบรนโพลเีมอร์  
(Polymer Membrane: Basic and Applications) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเมมเบรนโพลีเมอร์ การพฒันา
เมมเบรนให้มีสมบติัดีข้ึน การศึกษาเมมเบรนท่ีมีในธรรมชาติ 
การประยุกต์ใช้เมมเบรน เพื่อผลิตอาหาร  ยา และผลิตภณัฑ์
ชีวภาพ หรือ การผลิตน ้ าดี และการบ าบดัน ้ าเสีย และอ่ืน ๆ 
 Basic knowledge of polymer membrane and its 
property improvement, membrane structure in environment, 
and the application of membrane for food, drug, bio-product, 
water supply production and waste water treatment, etc. 
 
831-832          3((3)-0-6) 
เทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการแยกแก๊ส 
(Membrane Technology for Gas Separation) 
 การเตรียมการและการผลิตแผ่นเมมเบรนดว้ยเทคนิค
ต่าง ๆ เพ่ือวตัถุประสงคด์า้นการแยกแก๊สและกิจกรรมดา้นการ
ผลิตพลงังาน การประยกุตใ์ชเ้มมเบรนส าหรับการแยกแก๊สและ
อนุภาคนาโนชีวภาพเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตเช้ือเพลิง 

 The preparation and production of membrane by 
various technic for gas separation and energy production, 
application of membrane for gas separation and nano-particle 
in the process of fuel production 
 
831-833     3((3)-0-6) 
วสัดุฉลาดและการประยุกต์ใช้งาน 
(Smart Materials and Applications)  
 ความหมายของวสัดุฉลาดและระบบฉลาด  ชนิดของ
วสัดุฉลาด โลหะจดจ ารูปร่าง  เซรามิกไพอิโซอิเล็กทริก พอลิ
เมอร์ฉลาด การเตรียมวสัดุฉลาดชนิดต่างๆ วสัดุคอมโพสิท การ
รวบรวมตวัเอง วสัดุฉลาดส าหรับการใชง้านดา้นพลงังาน ดา้น
อิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ 
 Definition of smart materials and systems   types of 
smart materials shape memory alloys piezoelectric ceramics, 
smart polymer, preparation of smart materials   Self-assembly 
smart materials in energy application in electronics etc. 
 
 
 

831-834         3((3)-0-6) 
นวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพ  
(Biotechnology Innovation) 
 แนวคิดใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีเชิงนวตักรรม และนโยบายท่ีน ามาใช้ในปัจจุบัน
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ใ น อน า ค ต  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒ น า ท า ง
เทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยนื 
 Emerging concepts in environmental biotechnology; 
biotechnology for environmental benefits: current and future 
trends in science, innovative technology and policy; 
environmental biotechnology research and development 
towards sustainability  
 
831-835    3((3)-0-6) 
เทคโนโลยชีีวภาพเพือ่พลงังานและส่ิงแวดล้อม 
(Biotechnology for Energy and Environment) 
 หลักการของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
กระบวนการชีวภาพในการเปล่ียนแปลงชีวมวล     ไปเป็น
พลงังาน การผลิตไบโอเอทานอล มีเทน ไฮโดรเจน และไบโอ
ดีเซลจากสาหร่าย การติดตามทางชีวภาพ เคร่ืองมือ การ
ตรวจสอบและวดัค่าทางชีวภาพในระดบัเซลลแ์ละโมเลกลุ การ
บ าบดัและฟ้ืนฟทูางชีวภาพ     การบ าบดัน ้ าเสียดว้ยกระบวนการ
ใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศ การบ าบดัโลหะหนกัดว้ยจุลินทรีย์
ความรู้ทางดา้นพนัธุกรรมและโปรตีนส าหรับงานส่ิงแวดลอ้ม 
 Principles of biotechnology; bioconversion to 
energy; bioethanol, methane, hydrogen and algal biodiesel 
production; biomonitoring; biosensor; cellular and molecular 
tools, biotreatment; bioremediation; aerobic and anaerobic 
water treatment, microbial leaching of heavy metals; 
environmental genomics and proteomics 
 
 
 
 
 
 
 
 



831-836          3((3)-0-6) 
เทคโนโลยเีช้ือเพลงิชีวภาพ    
(Bio-fuel Technology) 
 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วฏัจกัรของพลงังาน
ชีวภาพ การพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ ศกัยภาพของชีวมวล เช่น 
วสัดุเศษเหลือจากการเกษตรและการเล้ียงสัตว์ ชนิดของ
เช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอเมธานอล ไบโอดีเซล ไบโอมีเทน 
และไบโอไฮโดรเจน ตลาดของเช้ือเพลิงชีวภาพ กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 Greenhouse gas mitigation, biofuel life cycle, 
development of biofuel, potential of biomass such as 
agricultural and livestock residues, type of biofuels such as 
bioethanol, biodiesel, biomethane and biohydrogen, supply, 
markets of biofuel, political, economic and environmental 
impacts of biofuels 
 
831-841          3((3)-0-6) 
การออกแบบโดยค านึงถึงพลังงานและส่ิงแวดล้อม(Design for 
Energy and Environment) 
 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การ
แทรกขั้ นตอนการออกแบบโดยค า นึง ถึงพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบเพ่ือสอดคลอ้งกับแนวทางตลาดสี
เขียว รวมถึงฉลากและการรับรองผลิตภณัฑ์สีเขียวทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 Design process of product or service and the 
allocation of design for energy and environment to go into the 
green market including the labeling and certification for green 
product both local and international level 
 
831-842          3((3)-0-6) 
การอนุรักษ์พลงังานและการจดัการ 
(Energy Conservation and Management) 
 การใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและหลกัการจดั
การพลงังานซ่ึงเช่ือมโยงกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
โดยอาศยัเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีความเหมาะสม
ทั้งในระดบัจุลภาคและระดบันโยบายดา้นพลงังาน 
 
 

 Efficient energy consumption and concepts of energy 
management in relation to sustainable environmental 
management, appropriate modern equipment and techniques, at 
both micro and macro scales, and critical energy policy levels 
 
831-843          3((3)-0-6) 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกิจกรรมทางพลังงาน (Safety 
and Occupational Health in Energy Activity) 
 ความปลอดภยัในการท างานในโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังาน การป้องกนัและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอ้มใน
การท างานทางดา้นชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยี
และวิศวกรรมความปลอดภยัเบ้ืองตน้ การปฐมพยาบาล การ
วิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกักายศาสตร์ 
การสอบสวนและวเิคราะห์อุบติัเหตุในการท างาน 
 Safety and occupational health in energy activity, 
prevention and control of pollution in working environment in 
the aspects of physical, chemical, technological, and basic 
safety engineering, first aids, analysis and improvement under 
the concept of ergonomics, and the analysis of the accident in 
workplace 
 
831-844          3((3)-0-6) 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผล ก ร ะทบท า ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ร ง ไฟ ฟ้ า
(Environmental Impact Assessment for Power Plant) 
 รายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัก่อนตั้ง
โรงไฟฟ้าด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์  และคุณค่าคุณภาพชีวิต การประเ มินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ  การเสนอมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Project detail, situation before the construction of the 
power plant in terms of physical status, biological status, 
utilizing, and quality of life, the assessment of the 
environmental impact, protection and reduction measures 
together with the monitoring measures of the environmental 
quality 
 
 
 



831-845          3((3)-0-6) 
กฎหมายเพือ่การจดัการส่ิงแวดล้อม  
(Law for Environmental Management) 
 แนะน าหลักการพ้ืนฐานและแนวคิดทางกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ    ท่ีประกอบ
เป็นระบบกฎหมายส่ิงแวดลอ้มทั้งกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่ง
ประเทศและกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย เทคนิคทาง
กฎหมายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มปัจจยัต่าง ๆ เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการพฒันา ประกาศใช้ หรือ
แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 An introduction to the fundamental principles and 
concepts of environmental law, examines the basic legal 
institutions and mechanisms that comprise the environmental 
legal system both the international environmental laws and 
national environmental laws as well as the legal techniques 
used in environmental management, factors such as politic, 
economic, technology, influencing the development, 
announcement, or modification of laws and regulations related 
to environmental management 
 
831-851          3((3)-0-6) 
พลงังานในชุมชน  
(Energy in Community) 
 ความจ าเป็นในการวางแผนพลังงานระดับชุมชน 
หลกัการวางแผนพลงังานในชุมชน ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผน
พลงังานระดบัชุมชนและแผนพลงังานในระดบัชาติ และความ
ยัง่ยนืจากการวางแผนงานระดบัชุมชน 
 Necessity of having local energy planning, energy 
planning community, the relation between the local energy 
planning and national energy planning, and the sustainability 
from local energy planning 
 
 
 
 
 
 
 

831-852          3((3)-0-6) 
การมส่ีวนร่วมภาคประชาชนในธุรกจิพลงังาน  
(Public Participation in Energy Business) 
 ทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมใน
ธุรกิจพลงังาน หลกัการทัว่ไปและกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม  ปัญหาในกระบวนการวางแผนต่าง ๆ ในระดับ
ทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงการ
ต่าง ๆ  การวางแผนแบบมีส่วนร่วมในชุมชนระดบัต่าง ๆ  
 Theories of participatory planning in energy 
business, general concept and process, problem during local 
planning, local project planning and relation among projects,                           
the participatory local planning in each community level 
 
831-853          3((3)-0-6) 
จติส านึกการประหยดัพลงังาน  
(Awareness in Energy Saving) 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประหยดัพลังงาน ได้แก่ ขอ้มูล
ดา้นประชากรศาสตร์ ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ และ
ความกงัวลต่อส่ิงแวดลอ้ม การท าความเขา้ใจในแต่ละบริบท
ของสถานการณ์การประหยดัพลงังาน 
 Factors influencing the energy saving i.e. 
demographic data, knowledge, value, attitude, belief, and 
environmental concern, the understanding of each context in 
energy saving 
 
831-854          3((3)-0-6) 
ความรับผดิชอบต่อสังคมจากธุรกจิพลงังาน(Corporate Social 
Responsibility from Energy Sector) 
 แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบท่ีมีอยู่
ในความรับผิดชอบต่อสังคมจากธุรกิจพลงังาน ผลประโยชน์
ในระดบัองคก์รและประเทศจากความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concept of corporate social responsibility from 
energy sector and its pattern, the organization and national 
benefit from the corporate social responsibility 
 
 
 
 
 



831-855          3((3)-0-6) 
การจดัการบุคคลในธุรกจิพลงังาน  
(Personnel Management in Energy Business) 
 อิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการมนุษย ์  พ้ืนฐานสรีรวิทยาของ
มนุษย์ การรับสัมผสัและการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจและ
อารมณ์ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพและการปรับตวั สุขภาพจิต 
พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสงัคมในการใชพ้ลงังาน 
 Influence of heredity and environment affect human 
behavior, human development, basis of human physiology, 
sensation and perception, learning, motive and emotion, 
intelligence, personality and adjustment, mental health, 
abnormal behavior, and social behavior 
 
831-890          3((3)-0-6) 
หัวข้อพเิศษทางพลงังานและส่ิงแวดล้อม 
(Special Topics in Energy and Environment)  
 ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัการจัดการพลงังาน
อยา่งย ัง่ยนื  
 Current interests concerning natural resources and 
environment 
 
831-900      18(0-54-0) 
วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ศึกษาคน้ควา้วิจัยในเร่ืองการจัดการพลังงานอย่าง
ย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิดการบูรณาการการจดัการพลงังานและ การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา น าเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะข้อเขียนโดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 
 Research into new bodies of knowledge in 
sustainable energy management under concept of the 
integration between energy management and sustainable 
development, planning, writing and reporting research 
findings, all under supervision of thesis advisor 
 
 
 
 

831-901    36(0-108-0) 
วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 
 ศึกษาคน้ควา้วิจัยในเร่ืองการจัดการพลังงานอย่าง
ย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิดการบูรณาการ การจดัการพลงังานและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา น าเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะข้อเขียนโดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน า แสดงความรู้ ความเขา้ใจ
ครอบคลุมเน้ือหาพ้ืนฐานการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
 Research into new bodies of knowledge in 
sustainable energy management under concept of the 
integration between energy management and sustainable 
development, planning, writing and reporting research 
findings, all under supervision of thesis advisor, 
comprehensively perform the basic of sustainable energy 
management 
 
831-902                  48(0-144-0) 
วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ศึกษาคน้ควา้วิจัยในเร่ืองการจัดการพลังงานอย่าง
ย ัง่ยืน ภายใตแ้นวคิดการบูรณาการการจดัการพลงังานและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา น าเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะข้อเขียนโดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า แสดงความรู้           ความ
เขา้ใจครอบคลุมเน้ือหาพ้ืนฐานการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยืน 
และแนวโนม้การสร้างองคค์วามรู้ใหม่จากงานวจิยั 
 Research into new bodies of knowledge in 
sustainable energy management under concept of the 
integration between energy management and sustainable 
development,  planning, writing and reporting research 
findings, all under supervision of thesis advisor, 
comprehensively perform the basic of sustainable energy 
management and the possibility of creating the new body of 
knowledge 


