
ล ำดับ เลขเรียก ช่ือเร่ือง/ผู้แต่ง

1 304.2 ช687น 2561 นิเวศวิทยามนุษย์ :  การศึกษาส่ิงแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม  / ชูศักด์ิ วิทยาภัค

2 304.2 ห388ค 2557 Kiss me and be the change  / หอยทากตัวน้ัน

3 307.1 ห136ภ 2561 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนา = หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ Local wisdom and development

4 307.7 จ357พ 2560

พ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  / จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

5
333.33 ป542ส 2561 สร้าง Passive income ด้วยอพาร์ทเม้นต์มือสอง / ปารณีย์ คชพร

6
333.33 ส848พ 2562 Property DNA / สุรเชษฐ กองชีพ

7 333.7 H669M 2018 Routledge handbook of the environment in Southeast Asia / Philip Hirsch

8 333.7 L845L 2015 Learning environments by design / Lombardozzi, Catherine.

9 333.7 ป365ท 2561 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาเซียน / ประยูร วงศ์จันทรา

10 333.72  น199 2560 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

11 333.79 ส839พ 2562 พลังงานกับชีวิต =  Energy and life / สุภาวดี น้อยน้ าใส

    รำยช่ือทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ปี2562

              หนังสือ 



12
333.7916 ส319อ 2562

ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต 

[และคนอ่ืน ๆ 3 คน]

13 333.95 ณ216ล 2556 ลมหายใจในภูเขียว  / ณรงค์ สุวรรณรงค์ ; ภาพ : ณรงค์ สุวรรณรงค์ และวรรณชนก สุวรรณกร

14 344.593046 อ796ก 2561 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม / อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์

15 363.102 พ124ก 2561

การประเมินความเส่ียงสุขภาพและการสร้างแบบจ าลอง = / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช Health risk assessment and 

modeling

16 363.7 ว621ห 2561 หลักการสอนส่ิงแวดล้อม = Principle for environmental teaching / วินัย วีระวัฒนานนท์

17 363.73 W252R 2016 Reimagining Climate Change / Paul Kevin Wapner,  Hilal Elver

18 576 P424E 2015 Environmental microbiology  / Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Terry J. Gentry.

19
577.18 ร352ก 2560 การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน / รัฐชา ชัยชนะ

20 580.735 B673N 2016 Nature's colony : Empire, nation and environment in the Singapore Botanic Gardens / Timothy P. Barnard

21 591.68 ส356 2560 สรุปชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

22 616.994 ม497พ 2561 พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมกับโรคมะเร็ง  / มาลินี พงศ์เสวี

23 624 จ157ท 2561 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับวิศวกรรมโยธา =  Energy technology for civil enginnering / จรัล รัตนโชตินันท์



24 628.0287 ว663ส 2562 สถิติเพ่ือการสุ่มตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม =  Statistics for environmental sampling / วิมล สอนแจ่ม

25 628.4 อ129ก 2543 กลยุทธ์การจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน /  บรรณาธิการ อดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์ ... และคนอ่ืน ๆ]

26 658.404 B136P 2018 Project management lessons learned : Acontinuous process improvement framework  / Mel Bost.

27 658.4083 ส319ก 2561

การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ  / สยาม 

อรุณศรีมรกต

28 658.4092 ธ466ส 2561 เส้นทางแห่งผู้น า =  \c ธัญ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ The leadership journey

29 919.8 พ764บ บนเส้นทางส ารวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา / พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

30 กษ 08 2/2560 ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี 2560 =  Forestry Statistics Data 2017 / กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

31 พน 06 2/2560 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560 / ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

32 พน 06 2/2560 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560 / ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

33 พน 06 2/2561

รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 = Energy statistics of Thailand 2018 / ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

34
วจ 333.31 ส 768 ม 2559

มาตรการและกลไกการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน : การณี

ศึกษาอ าเภอเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย / สุดารัตน์ อุทธารัตน์…[และคนอ่ืน ๆ]

35 วจ 915.93 ป 445 ก 2557

การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน กรณีตลาดโบราณลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนนครศรีอยุธยา             / ปราณี ตันประยูร, ล ายอง

 ปล่ังกลาง

36 อ 539.703 ร421พ 2558 พจนานุกรมศัพท์พลังงานนิวเคลียร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

37 ออ 378  ส121ม 2559 มหาวิทยาลัยย่ังยืนแนวทางออกแบบและวางผัง  / ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ.



38 ออ 577.14 อ115ค 2561 เคมีส่ิงแวดล้อม = Environmental chemistry / อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

ล าดับ

1

2

3

4

5

ล ำดับ

1

2 โลกน่ารู้กับศัพท์ส่ิงแวดล้อม

3

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

4

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับการ

อนุรักษ์

5

สรุปผลท่ีส าคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 = Major findings of the 2018 household energy consumption / ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ช่ือเร่ือง

E-Book

การจัดการส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น

               วำรสำร

ช่ือเร่ือง

วารสารเศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [วารสาร]

เกษตรหมุนเวียน [วารสาร]

วารสารผู้ไถ่ [วารสาร]

วารสารเศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]


