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ปรัชญาของหลกัสูตร 
เป็นหลกัสูตรสหวทิยาการท่ีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถประยกุตใ์ชห้รือสร้างองคค์วามรู้เชิงบูรณาการทางการจดั

การพลงังานและวทิยาศาสตร์พลงังานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื มีความสามารถในการพฒันา
งานวจิยัและองคค์วามรู้สู่ความเป็นสากล และมีคุณธรรม เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและนานาชาติ 

เป็นหลกัสูตรสหวทิยาการท่ีมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีสามารถวเิคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค ์องคค์วามรู้ เชิงบูรณาการ
ผา่นงานวจิยัทางการจดัการพลงังานและวทิยาศาสตร์พลงังานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เป็นนกัวจิยัท่ีสามารถวางแผน ด าเนิน
งานวจิยัดว้ยตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และ
ระดบัสากล ควบคู่ไปกบัการมีจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 คุณธรรม จริยธรรม 

- มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและสงัคม
- ใหเ้กียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น
- มีจิตส านึก และท างานเพ่ือพฒันาสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาในทางวชิาการ
- สนบัสนุนอยา่งจริงจงั ใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม และจริยธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และ

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น
PLO 2 ความรู้ 

- มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาหลกัของสาขาวชิาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื  (การอนุรักษพ์ลงังาน
และการจดัหาพลงังานทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม)

- มีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีการวจิยัดา้นวทิยาศาตร์และสงัคมศาสตร์
- มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา และสามารถวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื
- มีความรู้เพียงพอท่ีจะประเมินผล จากการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื
- มีความรู้ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและท่ีมีผลกระทบต่อวชิาชีพ
- มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงในวชิาชีพ ทั้งในระดบัชาติและ

นานาชาติ
PLO3 ทกัษะทางปัญญา 



- มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานทางดา้นการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือการศึกษาคน้ควา้               
การท าวจิยั ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติังานวชิาชีพท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

- สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยใชท้กัษะท่ีหลากหลายและเหมาะสมทั้งทกัษะเชิงสงัคมและ
เชิงวชิาการ 

- สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ เทคนิค นวตักรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อพฒันางานวจิยัและวชิาชีพให ้               
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- สามารถประเมินผลงานเชิงวชิาการดา้นการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
- สามารถสร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการท่ีเป็นการขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางปฏิบติัในวชิาชีพทางการจดั

การพลงังานอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่สงัคม 
PLO 4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
- สามารถรับฟังผลการประเมินตนเองจากผูอ่ื้นได ้
- สามารถปรับตวั ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และโอกาส 
- มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี และเป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

PLO 5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สามารถวางแผน และเลือกใชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชใ้นการวเิคราะห์ และอภิปราย

ผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- สามารถน าความรู้ท่ีผา่นการวเิคราะห์ และทดสอบความถูกตอ้งมาสงัเคราะห์เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
- สามารถส่ือสารกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวชิาการและวชิาชีพ 
- สามารถเขา้ถึง และคดัเลือกความรู้จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เพ่ือใชใ้นการศึกษา

วจิยัปฏิบติังานวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตามความกา้วหนา้ และการเปล่ียนแปลงทางความรู้และสถานการณ์  

ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
- สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ในทางวชิาการ และวชิาชีพ 

รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยน าเสนอรายงานทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผา่นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บ  การ
ตีพิมพท์างวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  9 หน่วยกติ 

831-801 วธีิวทิยาการวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Environmental Research Methodology) 
831-802 ระบบพลงังานพ้ืนฐาน  3((3)-0-6) 
 (Basics of Energy Systems) 
831-803 ระบบพลงังานยัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 (Sustainable Energy Systems) 
831-804 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management I) 
831-805 สมัมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 2  1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management II) 

2. หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกติ 

831-811 วทิยาศาสตร์พลงังานหมุนเวยีน  3((3)-0-6) 
 (Renewable Energy Science) 
831-812 ศกัยภาพและการแปรรูปพลงังาน  3((3)-0-6) 
 (Potential and Conversion of Energy) 
831-813 พืชพลงังาน   3((3)-0-6) 
 (Energy Crop) 
831-814 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและระบบนิเวศ             3((3)-0-6) 
 (Climate Change and Ecosystem) 
831-821 การจดัการเทคโนโลยพีลงังาน  3((3)-0-6) 
 (Energy Technology Management) 
831-822 การวเิคราะห์การตลาดและการเงินในธุรกิจพลงังาน  3((3)-0-6) 
 (Marketing and Financial Analysis in Energy Business) 
831-823 ธุรกิจพลงังานและบญัชีตน้ทุน   3((3)-0-6) 
 (Energy Business and Cost Accounting) 
831-824 พลงังานและนโยบายเศรษฐศาสตร์  3((3)-0-6) 
 (Energy and Economics Policy) 
831-825 การตดัสินใจดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการ  3((3)-0-6) 
 (Decision Making for Energy Conservation and Management) 
831-831 พ้ืนฐานและการประยกุตเ์มมเบรนโพลีเมอร์   3((3)-0-6) 
 (Polymer Membrane: Basic and Applications) 
831-832 เทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการแยกแก๊ส  3((3)-0-6) 
 (Membrane Technology for Gas Separation) 
831-833  วสัดุฉลาดและการประยกุตใ์ชง้าน  3((3)-0-6) 
 (Smart Materials and Applications) 



831-834 นวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพ  3((3)-0-6) 
 (Biotechnology Innovation)    
831-835 เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Biotechnology for Energy and Environment) 
831-836 เทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพ   3((3)-0-6) 
 (Bio-fuel Technology) 
831-841 การออกแบบโดยค านึงถึงพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Design for Energy and Environment) 
831-842 การอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการ  3((3)-0-6) 
 (Energy Conservation and Management) 
831-843 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยักิจกรรมทางพลงังาน   3((3)-0-6) 
 (Safety and Occupational Health in Energy Activity) 
831-844 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment for Power Plant) 
831-845 กฎหมายเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Law for Environmental Management) 
831-851 พลงังานในชุมชน  3((3)-0-6)  
 (Energy in Community) 
831-852 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในธุรกิจพลงังาน   3((3)-0-6)  
 (Public Participation in Energy Business) 
831-853 จิตส านึกการประหยดัพลงังาน  3((3)-0-6)  
 (Awareness in Energy Saving) 
831-854 ความรับผิดชอบต่อสงัคมจากธุรกิจพลงังาน  3((3)-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility from Energy Sector) 
831-855 การจดัการบุคคลในธุรกิจพลงังาน  3((3)-0-6) 
 (Personnel Management in Energy Business) 
831-890 หวัขอ้พิเศษทางพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Energy and Environment) 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48 หน่วยกติ 

831-902 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
831-804 สัมมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 1* 1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management I)  
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
ภาคการศึกษาที ่2 
831-804 สัมมนาการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 2* 1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management II)  
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
ภาคการศึกษาที ่2 
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
ภาคการศึกษาที ่2 
831-902 วทิยานิพนธ์ 8(0-144-0) 
 (Thesis) 
 
หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวนิยั ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง
และสงัคม 
1.2 ใหเ้กียรติ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพ   
ในสิทธิมนุษยชน และศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 
1.3 มีจิตส านึก และท างาน          
เพ่ือพฒันาสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
1.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การแกไ้ขปัญหาในทางวชิาการ 
1.5 สนบัสนุนอยา่งจริงจงั          
ใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้น
คุณธรรม และจริยธรรมใน          
การจดัการกบัความขดัแยง้และ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 

1) อาจารยผ์ูส้อนมีการสอดแทรกความรู้
ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม ความมีวนิยั
ความรับผิดชอบในเน้ือหาท่ีสอน
2) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างาน
เป็นกลุ่ม จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ี
เนน้การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง ปัญหา
เชิงพ้ืนท่ีหรือกรณีตวัอยา่ง และ  ให้
นกัศึกษาน าเสนอผลงานท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้
3) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึก และความรับผดิชอบต่อสงัคม
โดยถือประโยชน์สงัคมเป็นท่ีตั้ง
4) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรม และจริยธรรมท าประโยชน์    
ต่อสงัคม

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนกัศึกษาในการเขา้เรียน และ
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมระหวา่งการ
เรียน และการสอบ
3) ประเมินจากพฤติกรรมระหวา่งการ
เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอ
ผลงาน และอภิปรายต่อชุมชน สงัคม
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
4) ประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคล
ท่ีแสดงถึงความใส่ใจ และตระหนกั
ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม

PLO2 ความรู้ 

2.1 มีความรู้ความเขา้ใจ          
อยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาหลกัของ
สาขาวชิาการจดัการพลงังาน
อยา่งย ัง่ยนื (การอนุรักษพ์ลงังาน 
และการจดัหาพลงังานทดแทนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ สงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม)          
2.2 มีความรู้ความเขา้ใจ          
ในทฤษฎีการวจิยัดา้นวทิยาศาตร์
และสงัคมศาสตร์  
2.3 มีความเขา้ใจ และสามารถ

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active
learning
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากประเด็นปัญหา
พลงังานท่ีเกิดข้ึนจริงหรือสถานการณ์จริง
ท่ีเป็นปัจจุบนัและ มีการน าเสนออภิปราย
รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ดว้ยกระบวนการท่ี
เหมาะสม
3) การท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์

1) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาต่างๆ
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ความกา้วหนา้ในการท าวจิยั
เพื่อวทิยานิพนธ์
3) ประเมินจากรายงานและ การ
น าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์และ
วทิยานิพนธ์



วเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื   
2.4 มีความรู้เพียงพอท่ีจะ
ประเมินผล จากการตดัสินใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังาน
อยา่งย ัง่ยนื 
2.5 มีความรู้ดา้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและ
ท่ีมีผลกระทบต่อวชิาชีพ 
2.6 มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและ
กวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ี
เปล่ียนแปลงในวชิาชีพ ทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
PLO3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 มีความสามารถในการ
วางแผนงานและด าเนินงาน
ทางดา้นการจดัการพลงังานอยา่ง
ย ัง่ยนื เพ่ือการศึกษาคน้ควา้ การ
ท าวจิยั ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติังาน
วชิาชีพท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนและ
สงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
3.2 สามารถวเิคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง โดยใช้
ทกัษะท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทั้งทกัษะเชิงสงัคมและ
เชิงวชิาการ 
3.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
เทคนิค นวตักรรมจากศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันางานวจิยั
และวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
3.4 สามารถประเมินผลงานเชิง
วชิาการดา้นการจดัการพลงังาน
อยา่งย ัง่ยนื 
3.5 สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางวชิาการท่ีเป็นการขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางปฏิบติัใน

1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึก
ทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ ทั้งในระดบั
บุคคลและกลุ่มเช่น การท างานกลุ่ม การ
วางแผนงานการอภิปรายกลุ่มและการท า
กรณีศึกษา 
2) การวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ และ                    
การน าเสนอผลงานวชิาการในรูปแบบ
ต่างๆ 

1) ประเมินจากรายงาน และ                
การน าเสนอผลงานของนกัศึกษา             
ในรายวชิาต่างๆ 
2) ประเมินจากทกัษะการซกัถามและ
อภิปรายระหวา่งการเรียนรู้               
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
3) ประเมินจากการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์ 



วชิาชีพ ทางการจดัการพลงังาน
อยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่สงัคม 
PLO4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีความรับผดิชอบในการ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง              
อยา่งต่อเน่ือง  
4.2 สามารถรับฟังผล                      
การประเมินตนเองจากผูอ่ื้นได ้
4.3 สามารถปรับตวั ทั้งในฐานะ
ผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่เหมาะสม 
ตามสถานการณ์และโอกาส 
4.4 มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี                   
กบัผูร่้วมงานในองคก์รและ                  
กบับุคคลทัว่ไป 
4.5 สามารถแสดงออกถึงความ
โดดเด่นในการเป็นผูน้ า                
ในทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

1) สอดแทรกการสอน และการสร้างความ
ตระหนกัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สงัคม พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม 
และการมีมนุษยส์มัพนัธ์กบัผูอ่ื้นใน
รายวชิาต่าง ๆ 
2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
3) มอบหมายงานท่ีตอ้งอาศยัการ
ประสานงาน และตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์              
กบับุคคลอ่ืนทั้งภายใน และภายนอก
องคก์ร 

1) สงัเกตพฤติกรรม และ                       
การแสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่มการน าเสนอผลงานเป็น
กลุ่ม 
2) มีการประเมินซ่ึงกนัและกนัโดย
เพ่ือนร่วมชั้น 
3) ประเมินจากประสิทธิภาพของ
ผลงานจากการท างานเป็นกลุ่ม 
4) มีการประเมินความมีมนุษย์
สมัพนัธ์ และความรับผิดชอบของ
นกัศึกษาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                    
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

PLO5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 สามารถวางแผน และเลือกใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช ้ ในการ
วเิคราะห์ และอภิปรายผลได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
5.2 สามารถน าความรู้ท่ีผา่นการ
วเิคราะห์ และทดสอบ  ความ
ถูกตอ้ง มาสงัเคราะห์ เพื่อ
น าเสนอ แนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.3 สามารถส่ือสารกบักลุ่ม
บุคคลต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม            
ทั้งในวงการ วชิาการและวชิาชีพ 
5.4 สามารถเขา้ถึง และคดัเลือก
ความรู้จากแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศ ทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ เพื่อใชใ้นการศึกษา
วจิยัปฏิบติังานวชิาชีพได ้              

1) เนน้การฝึกทกัษะการส่ือสาร ทั้ง             
การพดู การฟัง การเขียน ในระหวา่ง
ผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวชิา
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนใหส้ามารถ
เลือกใช ้ เทคโนโลยสีารสนเทศและ             
การส่ือสารท่ีเหมาะสม ทั้งการคน้ควา้
ศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอ 
3) เนน้พฒันา และฝึกทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขในการท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 

1) ประเมินจากทกัษะการเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน 
2) ประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมในรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในรายวชิาต่าง ๆ                  
โครงร่างวทิยานิพนธ์ และรายงาน
วทิยานิพนธ์ 
3) ประเมินจากการซกัถาม หรือ
อภิปรายระหวา่งการเรียนการสอน 
4) ประเมินจากการเลือกใชห้ลกัการ
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ                    
เพื่ออธิบายและอภิปรายผลงานได้
อยา่งเหมาะสม 



เป็นอยา่งดี 
5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตาม
ความกา้วหนา้ และการ
เปล่ียนแปลงทางความรู้ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ 
5.6 สามารถส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ
ในทางวชิาการ และวชิาชีพ 
รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยน าเสนอ
รายงานทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ผา่นผลงาน 
วจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพท์าง
วชิาการ   

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ภำควชิำ/สำขำวชิำกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงยั่งยืน 

831-801 วธีิวทิยำกำรวจัิยเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม* 3((3)-0-6) 
(Environmental Research Methodology) 
การคน้ขอ้มูลเพื่องานวิจยั กระบวนทศัน์ทางงานวจิยั การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ สถิติ

เบ้ืองตน้เพื่อการวจิยั การเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ วทิยานิพนธ์ และบทความวชิาการเพื่อการวจิยั ในบริบท
ของพลงังานภายใตห้วัขอ้ส่ิงแวดลอ้ม 

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 ระบบพลงังำนพืน้ฐำน 3((3)-0-6) 
(Basics of Energy Systems) 
ความหมายของพลงังาน การรายงานภาพรวม การจดัหาและการใชพ้ลงังาน ชนิดของพลงังาน 

การอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน ศกัยภาพดา้นพลงังาน พื้นฐานการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
พลงังาน สมดุลพลงังานและสถานการณ์พลงังานระดบัประเทศและโลกการมองปัญหาดา้นพลงังานเชิง
ระบบ 

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 ระบบพลงังำนยัง่ยืน 3((3)-0-6) 
(Sustainable Energy Systems) 
การจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการพลงังานในโรงงานและอาคาร รูปแบบท่ีใช้

ในประเทศไทยและ ISO 50001 การอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีส่วนร่วม แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจากการ
ใชพ้ลงังานทดแทนและผลกระทบจากพลงังานหมุนเวยีน ประเด็นเก่ียวเน่ืองดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

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 สัมมนำกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงยัง่ยืน 1* 1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management I) 
 งานวจิยัดา้นพลงังานในแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยน าเสนอผา่นวทิยากรรับเชิญ เพื่อให้
การสัมมนาเกิดความเขา้ใจ ความคิดเชิงระบบ เชิงนวตักรรม และเชิงวพิากษ ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตลอดจนสามารถเป็นผูน้ 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 สัมมนำกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงยัง่ยืน 2* 1(0-2-1) 
 (Seminar in Sustainable Energy Management II) 
 งานวจิยัดา้นพลงังานในแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยน าเสนอผา่นวทิยากรรับเชิญ เพื่อให้
การสัมมนาเกิดความเขา้ใจ ความคิดเชิงระบบ เชิงนวตักรรม และเชิงวพิากษ ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตลอดจนสามารถเป็นผูน้ 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 
 
831-811 วทิยำศำสตร์พลงังำนหมุนเวียน 3((3)-0-6) 
 (Renewable Energy Science) 
 แนวคิดการพฒันาและขอ้จ ากดัการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน ในดา้นพลงังานน ้า พลงังานแสงอาทิตย ์
ชีวมวล แก๊สชีวภาพ 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 ศักยภำพและกำรแปรรูปพลงังำน 3((3)-0-6) 
 (Potential and Conversion of Energy)  
 การส ารวจและค านวณหาศกัยภาพพลงังานน ้า พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์ชีวมวล แก๊ส
ชีวภาพ พลงังานนิวเคลียร์ และพลงังานจากฟอสซิล 



 

 Survey and estimation of the potential of hydro energy, wind energy, solar energy, biomass, 
biogas, nuclear, and others inclusing fossil energy 
  
831-813 พืชพลงังำน  3((3)-0-6) 
 (Energy Crop) 
 ความเป็นไปไดใ้นการใชพ้ลงังานจากพืชแต่ละชนิดเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเพาะปลูก การปรับสาย
พนัธ์ การดูแลและบ ารุงรักษา การผลิตพลงังานประเด็นเก่ียวเน่ืองกบัการใชพ้ลงังานจากพืช 
 Possibility of utilization of energy crop including relevant technologies, cultivation, breeding, 
maintenance, energy production, and the related effect from using energy crop 
 
831-814 กำรเปลีย่นแปลงของภูมิอำกำศและระบบนิเวศ 3((3)-0-6) 
 (Climate Change and Ecosystem) 
 ภาพรวมของวทิยาศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สมดุลของพลงังานและการถ่ายเท
รังสีปฏิกิริยาเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อนสาเหตุธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ภูมิอากาศ
ในอดีตกาลและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต การประเมินการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิด
จากน ้ามือมนุษยก์ารถ่ายเทแหล่งก าเนิดและแหล่งสะสมก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกในระบบนิเวศ ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศต่อระบบนิเวศการปรับตวัและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้องระบบ
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 กำรจัดกำรเทคโนโลยพีลงังำน 3((3)-0-6) 
 (Energy Technology Management) 
 บทบาทของเทคโนโลยพีลงังาน และความตอ้งการเทคโนโลยพีลงังาน การเลือกเทคโนโลยี
พลงังาน การเตรียมการและการพฒันาโดยการค านึงถึง สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 Roles of energy technology and its needs, energy technology selection, the preparation and 
development by concerning economy and social aspects 
 
831-822 กำรวเิครำะห์กำรตลำดและกำรเงินในธุรกจิพลงังำน 3((3)-0-6) 
 (Marketing and Financial Analysis in Energy Business) 



 

 การตลาดและการเงินในธุรกิจพลงังาน การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ การวางแผนการตลาด 
การวเิคราะห์ตลาด การวเิคราะห์การเงิน การวเิคราะห์คู่แข่ง และพฤติกรรมผูซ้ื้อ การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การสร้างความแตกต่างและการวางต าแหน่งทางการตลาด กลยทุธ์การบริหารวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์การส่ือสาร
การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
 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 ธุรกจิพลงังำนและบัญชีต้นทุน  3((3)-0-6) 
 (Energy Business and Cost Accounting) 
 ระบบบญัชีตน้ทุนธุรกิจพลงังาน ตน้ทุนมาตรฐาน ระบบบญัชีตน้ทุนผนัแปร การจดัท า
งบประมาณยดืหยุน่และการวิเคราะห์ผลแตกต่าง การน าเสนอขอ้มูลตน้ทุนการผลิตมาใชใ้นการวางแผน
ควบคุมก าไร และการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
 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 พลงังำนและนโยบำยเศรษฐศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 (Energy and Economics Policy) 
 ความสมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใชพ้ลงังาน การประยกุตค์วามรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์การจดัสรรการใชพ้ลงังาน การควบคุมทิศทางนโยบายและบทบาทภาครัฐใน
เชิงรุกต่อการก าหนดทางเลือกอยา่งย ัง่ยนืในการเลือกใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ และมาตรการ
แกไ้ขปัญหาการใชพ้ลงังานทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 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 systematicly, the revision 
of the energy consumption options at the local, country, and global level 
 
831-825 กำรตัดสินใจด้ำนกำรอนุรักษ์พลงังำนและกำรจัดกำร 3((3)-0-6) 
 (Decision Making for Energy Conservation and Management) 
 ภาพรวมการผลิตและใชพ้ลงังาน แผนการพฒันาพลงังาน และการพยากรณ์ภาระไฟฟ้าเช่ือมโยง
กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื แบบจ าลองการตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน ความเส่ียง และความไม่
แน่นอน ตลอดจนการตดัสินใจแบบ AHP ท่ีมีความเหมาะสมทั้งในระดบัจุลภาคและระดบันโยบายดา้น
พลงังาน 



 

 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 พืน้ฐำนและกำรประยุกต์เมมเบรนโพลีเมอร์  3((3)-0-6) 
 (Polymer Membrane: Basic and Applications) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเมมเบรนโพลีเมอร์ การพฒันาเมมเบรนใหมี้สมบติัดีข้ึน การศึกษาเมมเบรน
ท่ีมีในธรรมชาติ การประยกุตใ์ชเ้มมเบรน เพื่อผลิตอาหาร  ยา และผลิตภณัฑชี์วภาพ หรือ การผลิตน ้าดี และ
การบ 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 เทคโนโลยีเมมเบรนส ำหรับกำรแยกแก๊ส 3((3)-0-6) 
 (Membrane Technology for Gas Separation) 
 การเตรียมการและการผลิตแผน่เมมเบรนดว้ยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อวตัถุประสงคด์า้นการแยกแก๊สและ
กิจกรรมดา้นการผลิตพลงังาน การประยกุตใ์ชเ้มมเบรนส าหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพเพื่อใช้
ในกระบวนการผลิตเช้ือเพลิง 
 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  วสัดุฉลำดและกำรประยุกต์ใช้งำน 3((3)-0-6) 
 (Smart Materials and Applications)  
 ความหมายของวสัดุฉลาดและระบบฉลาด  ชนิดของวสัดุฉลาด โลหะจดจ ารูปร่าง  เซรามิกไพอิ
โซอิเล็กทริก พอลิเมอร์ฉลาด การเตรียมวสัดุฉลาดชนิดต่างๆ วสัดุคอมโพสิท การรวบรวมตวัเอง วสัดุฉลาด
ส าหรับการใชง้านดา้นพลงังาน ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ 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 นวตักรรมเทคโนโลยชีีวภำพ 3((3)-0-6) 
 (Biotechnology Innovation) 



 

 แนวคิดใหม่ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยเีชิงนวตักรรม และนโยบายท่ีน ามาใชใ้นปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต การวจิยั
และพฒันาทางเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยนื 
 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 เทคโนโลยชีีวภำพเพ่ือพลงังำนและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 (Biotechnology for Energy and Environment) 
 หลกัการของกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ กระบวนการชีวภาพในการเปล่ียนแปลงชีวมวล     
ไปเป็นพลงังาน การผลิตไบโอเอทานอล มีเทน ไฮโดรเจน และไบโอดีเซลจากสาหร่าย การติดตามทาง
ชีวภาพ เคร่ืองมือ การตรวจสอบและวดัค่าทางชีวภาพในระดบัเซลลแ์ละโมเลกุล การบ าบดัและฟ้ืนฟูทาง
ชีวภาพ     การบ าบดัน ้าเสียดว้ยกระบวนการใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศ 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 เทคโนโลยีเช้ือเพลงิชีวภำพ  3((3)-0-6) 
 (Bio-fuel Technology) 
 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วฏัจกัรของพลงังานชีวภาพ การพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ ศกัยภาพ
ของชีวมวล โดยเฉพาะดา้นวสัดุเศษเหลือจากการเกษตรและการเล้ียงสัตว ์ชนิดของเช้ือเพลิงชีวภาพ ใน
หวัขอ้ไบโอเมธานอล ไบโอดีเซล ไบโอมีเทน และไบโอไฮโดรเจน ตลาดของเช้ือเพลิงชีวภาพ กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 Greenhouse gas mitigation, biofuel life cycle, development of biofuel, potential of biomass 
especially in agricultural and livestock residues, type of biofuels including the topics of bioethanol, 
biodiesel, biomethane and biohydrogen, supply, markets of biofuel, political, economic and environmental 
impacts of biofuels 
 
831-841 กำรออกแบบโดยค ำนึงถึงพลังงำนและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 (Design for Energy and Environment) 



 

 กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการ การแทรกขั้นตอนการออกแบบโดยค านึงถึงพลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทางตลาดสีเขียว รวมถึงฉลากและการรับรองผลิตภณัฑ์
สีเขียวทั้งในและต่างประเทศ 
 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 กำรอนุรักษ์พลงังำนและกำรจัดกำร 3((3)-0-6) 
 (Energy Conservation and Management) 
 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและหลกัการจดัการพลงังานซ่ึงเช่ือมโยงกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื โดยอาศยัเคร่ืองมือและเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีความเหมาะสมทั้งในระดบัจุลภาค
และระดบันโยบายดา้นพลงังาน 
 Efficient energy consumption and concepts of energy management in relation to sustainable 
environmental management, appropriate modern equipments and techniques, at both micro and macro 
scales, and critical energy policy levels 
 
831-843 ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยกจิกรรมทำงพลงังำน  3((3)-0-6) 
 (Safety and Occupational Health in Energy Activity) 
 ความปลอดภยัในการท างานในโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน การป้องกนัและควบคุมมลพิษจาก
สภาพแวดลอ้มในการท างานทางดา้นชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยแีละวศิวกรรมความปลอดภยั
เบ้ืองตน้ การปฐมพยาบาล การวเิคราะห์และปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกัการยศาสตร์ การสอบสวน
และวเิคราะห์อุบติัเหตุในการท 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 กำรประเมินผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment for Power Plant) 
 รายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัก่อนตั้งโรงไฟฟ้าดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์ และคุณค่าคุณภาพชีวติ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ  การเสนอ
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 



 

 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 กฎหมำยเพ่ือกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 (Law for Environmental Management) 
 แนะน าหลกัการพื้นฐานและแนวคิดทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ระบบกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ     
ท่ีประกอบเป็นระบบกฎหมายส่ิงแวดลอ้มทั้งกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศและกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทย เทคนิคทางกฎหมายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มปัจจยัต่าง ๆ เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการพฒันา 
ประกาศใช ้หรือแกไ้ขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 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 technology influencing the development, announcement, or 
modification of laws and regulations related to environmental management 
 
831-851 พลงังำนในชุมชน 3((3)-0-6) 
 (Energy in Community) 
 ความจ าเป็นในการวางแผนพลงังานระดบัชุมชน หลกัการวางแผนพลงังานในชุมชน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพลงังานระดบัชุมชนและแผนพลงังานในระดบัชาติ และความย ัง่ยนืจากการ
วางแผนงานระดบัชุมชน 
 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 กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนในธุรกจิพลงังำน  3((3)-0-6)
 (Public Participation in Energy Business) 
 ทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจพลงังาน หลกัการทัว่ไปและกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม  ปัญหาในกระบวนการวางแผนต่าง ๆ ในระดบัทอ้งถ่ิน การจดัท าโครงการและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงการต่าง 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 จิตส ำนึกกำรประหยดัพลงังำน 3((3)-0-6) 
 (Awareness in Energy Saving) 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประหยดัพลงังาน ในดา้นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ 
ความเช่ือ และความกงัวลต่อส่ิงแวดลอ้ม การท าความเขา้ใจในแต่ละบริบทของสถานการณ์การประหยดั
พลงังาน 
 Factors influencing the energy saving including demographic data, knowledge, value, attitude, 
belief, and environmental concern, the understanding of each context in energy saving 
  
831-854 ควำมรับผดิชอบต่อสังคมจำกธุรกจิพลงังำน 3((3)-0-6) 
 (Corporate Social Responsibility from Energy Sector) 
 แนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม รูปแบบท่ีมีอยูใ่นความรับผดิชอบต่อสังคมจากธุรกิจ
พลงังาน ผลประโยชน์ในระดบัองคก์รและประเทศจากความรับผดิชอบต่อสังคม 
 Concept of corporate social responsibility from energy sector and its pattern, the organization 
and national benefit from the corporate social responsibility 
  
831-855 กำรจัดกำรบุคคลในธุรกจิพลังงำน 3((3)-0-6) 
 (Personnel Management in Energy Business) 
 อิทธิพลของพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการมนุษย ์พื้นฐาน
สรีรวทิยาของมนุษย ์การรับสัมผสัและการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจและอารมณ์ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ
และการปรับตวั สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทางสังคมในการใชพ้ลงังาน 
 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 หัวข้อพเิศษทำงพลงังำนและส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Energy and Environment) 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
 Current interests concerning natural resources and environment 
 
831-902 วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
 ศึกษาคน้ควา้วจิยัในเร่ืองการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื ภายใตแ้นวคิดการบูรณาการ                                  
การจดัการพลงังานและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา         



 

น าเสนอรายงานการวจิยัในลกัษณะขอ้เขียนโดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า แสดงความรู้          
ความเขา้ใจครอบคลุมเน้ือหาพื้นฐานการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื และแนวโนม้การสร้างองคค์วามรู้ใหม่
จากงานวจิยั 
 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 
 
831-846  พลงังำนและส่ิงแวดล้อม   9 (4-5-18)  
 (Energy and Environment)   
 
            การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นพลงังาน การจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์
พลงังานและพลงังานทดแทนอยา่งมีส่วนร่วม สมดุลพลงังานและสถานการณ์พลงังานระดบัประเทศและ
โลก การจดัการพลงังานในโรงงานและอาคาร แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจากการใชพ้ลงังานทดแทนและ
ผลกระทบจากพลงังานหมุนเวยีน ประเด็นพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การ
คน้ขอ้มูลและบทความเชิงวชิาการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การ
เขียนบทความวชิาการในบริบทของพลงังานภายใตห้วัขอ้ส่ิงแวดลอ้ม 
 Studying fundamental data for energy, efficient resources management, participation in energy 
conservation and renewable energy, energy balance and country and world energy situation, energy 
management within building and manufactory, sustainable development approach from renewable energy 
usage and the impact of renewable energy, energy issues towards economy, society and environment,  
searching for data and academic article regarding energy and environment, quality and quantity analysis, 
the writing of academics articles in the context of energy under environment topic. 
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