
เลขเรียก ช่ือเร่ือง/ผู้แต่ง

1
333.7 ส747ป

ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยท่ี 9-15 = Natural resource economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 333.954 ป547ส สารพัดเร่ืองสัตว์ป่า / ปานเทพ รัตนากร

3
333.916416 ด171ท ทะเลคือชีวิต = The seas are life / บรรณาธิการโดย ดวงดาว สุวรรณรังสี

4 333.72 ก169ค ความรู้ส่ิงแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพและส่ิงแวดล้อม

5 577.14 น413ค เคมีส่ิงแวดล้อม = Environmental chemistry / นัทธีรา สรรมณี

6 333.95 V 217 C Conservation biology : foundations,concepts,applications / Fred Van Dyke.

7 333.72 ศ814ค ความรู้กับการเมืองเร่ืองทรัพยากร / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

8 333.79 789พ พลังงานใกล้ตัว / สุนทร บุญญาธิการ...[และคนอ่ืนๆ]

9

577.55 ส747อ 

2556

เอกสารการสอนชุดวิชาพ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม หน่วยท่ี 1-8 = Fundamentals of environment / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10

577.55 ส747อ 

2556

เอกสารการสอนชุดวิชาพ้ืนฐานความรู้ส่ิงแวดล้อม หน่วยท่ี 9-15 = Fundamentals of environment / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11
333.7 ล284ส 2559 ส่ิงแวดล้อมศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติ

12

577.55 ส747อ 

2560

เอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยท่ี 1-8 = Ecology and natural resource management / 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13

577.55 ส747อ 

2560

เอกสารการสอนชุดวิชานิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยท่ี 9-15 = Ecology and natural resource management / 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ล ำดับ

      รำยช่ือหนังสือเก่ียวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ปี 2561



14

วจ 333.7932 ก 

671 ก 2559

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 75 ฟารัด 12.5 โวลต์ โดยใช้โซล่าเซลล์เป็น

แหล่งก าเนิดพลังงาน Design and structure control charge and discharge of supercapacitor 75 Farad 12.5 Volt using solar 

cells as power source / กิตติ กอบัวแก้ว, ประสิทธ์ิ ภูสมมา, วรวิทย์ ลีลาวรรณ

15

วจ 333.7 อ 881 ก

 2560

รายงานการวิจัย การส ารวจและศึกษาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตมีนบุรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน Survey and study a natural resources and environmental capitals in Thon Buri district for develop the potential of 

environmental sustainability / เอกรินทร์ ต้ังนิธิบุญ, ธิติมา เกตุแก้ว

16

333.72 ส747อ 

2559

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยท่ี 1-7 = Forest resources management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17

333.72 ส747อ 

2559

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หน่วยท่ี 8-15 = Forest resources management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18

333.72 พ784ห 

2560
ห้องป๊ัมเงิน ป้ันคอนโดข้ันสูง ให้เป็นทรัพย์ย่ังยืน / พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์

19

333.72 ธ261พ 

2560
เพราะไม่มีท่ีไป จึงท าไร 100 % ฉบับโค้ชต้ิว / ธนิช พินธุรักษ์

20

333.91 F312W 

2017
Water politics : Governing our most preciouus resource / David L. Feldman

21

333.782 F544A 

2017
Atlas of untamed places : An extraordinary journey through our wild world / Chris Fitch

22

333.953 M154I 

2016
Industrial Oil Crops / Edited by Thomas A. Mckeon...[et al]

23

333.72 ส691ผ 

2560
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 / ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

24
333.7 ส324ซ 2560 City sight : เมืองท่ีมองไม่เห็น / สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์



25

333.78 ส264ป 

2558
ป่านิเวศ / บรรณาธิการโดย สมพจน์ เตชะมีนา

26

333.7916 ร134 

2553
รวมพลขุนก าลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

27
333.7 ก631น 2561 นายห้างป่าไม้ส่ีแผ่นดิน / กิตติชัย วัฒนานิกร

28

333.33 ท164ส 

2560

สร้างธุรกิจอสังหาฯ ให้รวยแบบทรัมป์ = Trump : the best real estate advice I ever received / โดนัลด์ ทรัมป์ : เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ

 อยุธยา : แปล

29

333.72 ธ513ส 

2561
สอนวิธีท าเงินล้านจากธุรกิจอสังหาฯ / ธาตรี นุชสวาท

30

วจ 333.91 อ762ว 

2556
วิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแม่น้ า ในอ าเภอพระนคาศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อิสระพงศ์ ผางสระน้อย

31

333.7916 ก421ท 

2556
การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

32

333.7916 ก504 

2559
แนวทางการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์การ

33

333.7916 ก504 

2559
การอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัทการจัดการพลังงาน = Energy service company : ESCO

34

333.7916 ก504 

2559
การจัดการพลังงานส าหรับผู้บริหารของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

35

333.7916 ก504 

2559
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

36

333.7916 ก504 

2559
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ า



37

333.7916 ก504 

2559
การอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ าเย็น

38

333.7916 ก504 

2559
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า

39

333.75 ศ488ค 

2559
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน / ศิริขวัญ บุญธรรม

40

333.75 ศ488ค 

2559
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน : / ศิริขวัญ บุญธรรม พรรณไม้โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

41
333.72 น199 2560 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

42

333.91 อ253น 

2560

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในมิติสังคมเพ่ือลดความขัดแย้ง = / อภิญญา ดิสสะมาน Basic theory and practice for water 

conflict resolution in social paradigm.

43 577.3 ป547 2561 ป่าแม่อิงฝ่ังขวา และป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ า สร้างรายได้ให้ชุมชน

44

333.33 น581ห 

2561
หลักการคิดและแนวในธุรกิจอสังหริมทรัพย์ = Principles and concepts in real este business / นิติ รัตนปรีชาเวช

45

333.72 ท238ม 

2561
ไม่อยากเจ๊ง ต้องเก็งให้ถูก : มองอสังหาฯ ด้วยสายตานักลงทุน (มืออาชีพ) / ทศภาคย์ เผ่าไทนนท์

46
333.7 ป365ท 2561 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาเซียน / ประยูร วงศ์จันทรา

47

333.33 ศ328ล 

2561
ลงทุนอสังหาฯ ให้ถูกท่ี กินก าไรตลอดกาล / ศักด์ิศิษฏ์ เจนกุลประสูตร

48

333.33 ร166ป 

2561
ป๊ัมเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ / รวิโรจน์ อัมพลเสถียร



49

333.33 ป542ส 

2561
สร้าง Passive income ด้วยอพาร์ทเม้นต์มือสอง / ปารณีย์ คชพร

50

333.95 ณ216ล 

2556
ลมหายใจในภูเขียว / ณรงค์ สุวรรณรงค์ ; ภาพ : ณรงค์ สุวรรณรงค์ และวรรณชนก สุวรรณกร

51

577.18 ร352ก 

2560
การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน / รัฐชา ชัยชนะ

52

วจ 333.31 ส 768 

ม 2559

มาตรการและกลไกการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน : การณีศึกษาอ าเภอเมือง

เชียงของ จังหวัดเชียงราย / สุดารัตน์ อุทธารัตน์…[และคนอ่ืน ๆ]

53

333.72 ก815อ 

2561
อสังหาฯ สิคะ เพ่ือนแท้ของผู้หญิง / เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

54

333.7 H669M 

2018
Routledge handbook of the environment in Southeast Asia / Philip Hirsch

55 333.7 L845L 2015 Learning environments by design / Lombardozzi, Catherine.

56

333.79 ส839พ 

2562
พลังงานกับชีวิต = Energy and life / สุภาวดี น้อยน้ าใส

57

333.33 ส848พ 

2562
Property DNA / สุรเชษฐ กองชีพ

58

ออ 577.14 อ115ค

 2561
เคมีส่ิงแวดล้อม = Environmental chemistry / อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

59

333.7916 ส319อ 

2562
ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต [และคนอ่ืน ๆ 3 คน]

60

333.72 พ784ห 

2562
อพาร์ทเม้นท์ท าเงิน / สยามศักด์ิ จารุอาภรณ์ประทีป



61

333.72 ช358ค 

2562
ความลับของอสังหาฯ (ท่ีคนรวยไม่เคยบอกคุณ) / ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ

62

333.72 ฟ174ก 

2562
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / ทีโอ ฟาน เดอ ฟอร์ท...[และคนอ่ืนๆ] ; รวบรวมโดย กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

63

577.27 D861P 

2019
Pollutant fate and transport in environmental multimedia / Dunnivant and Anders.

64

333.72 ว285ล 

2556

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ยาก : ฉบับ ลงทุนบ้านพารวย = Easy guide : start investing in real estate (house) / วรวุฒิ กาญจนการุณ (ภูมิ

อิสรภาพ)

65

577.64 ส324น 

2561
นักสืบสายน้ า : คู่มือส ารวจแและดูแล / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, นิรมล มูนจินดา

66
333.7 ก358ก 2558 การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน / กอบกุล รายะนาคร

67

333.72 ป621ก 

2562
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management ปิยะธิดา วชิระวงศกร

68

333.714 ศ542ก 

2559
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม = Environmental quality monitoring / ศิวพันธ์ุ ชูอินทร์

70 พน 06 2/2561 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 = Energy statistics of Thailand 2018 / ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

333.72  น199 

2560 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

นร 02.11  1/2560 รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน กฟผ. ประจ าปี 2560  / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

71 591.68 ส356 2560 สรุปชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง



72 307.7 จ357พ 2560

พ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 / จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

69 307.1 ห136ภ 2561 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนา = หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ Local wisdom and development

ล าดับ

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Solving Real World Problems with Environmental and Green Engineering

UXL Encyclopedia of Weather and Natural Disasters

Geothermal Energy

Philosophy: Environmental Ethics

Science and the Global Environment

Seven Keys to a Positive Learning Environment in Your Classroom

Energy

วารสารอนามัยส่ิงแวดล้อม

E-book

           วำรสำร

ช่ือเร่ือง 

เกษตรหมุนเวียน

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


