
มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

รายการอางอิง 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ( กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--ททท., อินเทอรเน็ต : 2543) 
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 พ.ศ. 2550 -กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผนพลังงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
 พลังงานแหงชาติ 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.  (2548).  รูเทาทัน สถานการณ   พลังงาน. 
 (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.                                              
การไฟฟาสวนภูมิภาค.  (2543).  40 ป  การไฟฟาสวนภูมภิาค จากอดีตถึงปจจุบัน สูอนาคต.  
                กรุงเทพฯ: การไฟฟาสวนภมูิภาค.   
                .(2547).  แผนธุรกจิการไฟฟาสวนภูมภิาคป 2548-2552.  กรุงเทพฯ:  กองพมิพการ
 ไฟฟาสวนภูมภิาค 
                .(2551) “ประวตัิความเปนมาของการไฟฟาสวนภูมภิาค” [อินเทอรเน็ต].  เขาถึงขอมูล 
 มิถุนายน  2551.  จาก  http://www.pea.or.th 
                .(2550) สรุปประเด็นนโยบายและแนวทางการดําเนินงานทีสํ่าคัญของผูวาการไฟฟา
 สวนภูมภิาค   ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2551 [อินเทอรเน็ต].  เขาถึงขอมูล  วันที่  5  
 พฤศจิกายน  2550.  จาก  http://www.pea.or.th 
จริยา วงศาโรจน.  (2544).  การวิเคราะหการใชพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชยสํานกังานใหญ. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
 วิศวกรรมเครื่องกล  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
จุรี บุตรสมาน.  ( 2549).  การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงาน : ศึกษากรณ ี
 บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.  ปริญญานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑติ   สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชัยพัฒน    เสมสันต.  (2546).  การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของพนักงานองคการ  
 ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย.  ปริญญานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
                สาขาวิชาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. 
ชาญชัย  แสวงศักดิ.์  (2542).  องคกรมหาชน : องคกรใหมสําหรับบริการสาธารณะของรัฐ.   
 กรุเทพฯ: โรงพิมพนิติธรรม. 
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ฐานเศรษฐกิจ.  (2548).  นโยบาย “โลกสีเขียว”   [อินเทอรเน็ต]. เขาถึงขอมูลวันที่ 18  ตุลาคม   
 2549  จาก   http:// news.giggog.com/economic/cat5/news20/       
ทรงพล  ภูมิพฒัน.  (2541).  จิตวิทยาทั่วไป  กรุงเทพฯ: เอส อาร ปร้ินติ้ง     
ประเจิด  สุขแกว.  (2550).  40  ป  กฟภ. ไฟฟาแหงอนาคต  กรุงเทพฯ: เอ็มจีเอ มีเดีย   
ประพัทธโชต  งามขํา.  (2550).  มองโลก 360 องศา  พลังงานนิวเคลียร :  อาเวยีนหารอืกันหนอย
 ไดไหม   [อินเทอรเน็ต].  เขาถึงขอมูลวันที่  22  เมษายน 2551. จาก  
 http://prapatcxhot.wordpress.com 
ปราณี  แสงเพชร.  (2549).  พฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟาของพนักงานไฟฟาฝายผลิตแหง 
             ประเทศไทย.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารทั่วไป               
 บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลัยจันทรเกษม. 
ปราโมทย ไชยเวช “ปโตรเลียมเทคโนโลย”ี เอกสารประกอบการสอนในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 วิชา ปโตรเลียมเทคโนโลยี ตุลาคม 2533 พลังงานและทางเลือกการใชเชื้อเพลิง ของ
 ประเทศไทย  เขาถึงขอมูลวันที่  24  เมษายน  2551. จาก  www.eppo.go.th/doc/doc-
 AlterFuel.html 
พรหมมินทร  เลิศสุริยเดช.  (4 ตุลาคม 2547).  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ.    
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ              
 พ.ศ.  2518. วทิยาสาร.3 (กรกฎาคม) หนา  43.  
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ (2521, 29 สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  
                ตอนที่ 89,  หนา  483  
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน.  (2535, 2 เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 109  
               ตอนที่ 33,  หนา  5 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ,  (2502, 27 ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 76 ตอนที่ 98,   
              หนา  457 
เพ็ญจา   จิตจํารูญโชคชัย.  (2551).  กรองสถานการณส่ิงแวดลอมโลก [อินเทอรเน็ต]. เขาถึงขอมูล
 วันที่  10  ธันวาคม  2551  จาก  http:// library.uru.ac.th/webdb/images//       
มณฑล   ใบบวั.  (2540).  หลักและทฤษฎกีารสื่อสาร.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ระววีรรณ  ประกอบผล.  (2537).  แบบจําลองการสื่อสาร :  สําหรับการศึกษาการสื่อสารมวลชน. 
                 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 และไซเท็กซ 
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