
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 -2563



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 

(ภูมิอิสรภาพ)

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

70 304.2 ช687น 2561 นิเวศวิทยามนุษย์ :  การศึกษาส่ิงแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม  / ชูศักด์ิ วิทยาภัค

71 304.2 ห388ค 2557 Kiss me and be the change  / หอยทากตัวน้ัน

72 307.1 ห136ภ 2561 ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนา = หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ Local wisdom and development

73 307.7 จ357พ 2560

พ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  / จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

74
333.33 ป542ส 2561 สร้าง Passive income ด้วยอพาร์ทเม้นต์มือสอง / ปารณีย์ คชพร

75
333.33 ส848พ 2562 Property DNA / สุรเชษฐ กองชีพ

76 333.7 H669M 2018 Routledge handbook of the environment in Southeast Asia / Philip Hirsch



77 333.7 L845L 2015 Learning environments by design / Lombardozzi, Catherine.

78 333.7 ป365ท 2561 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาเซียน / ประยูร วงศ์จันทรา

79 333.72  น199 2560 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

80 333.79 ส839พ 2562 พลังงานกับชีวิต =  Energy and life / สุภาวดี น้อยน้ าใส

81
333.7916 ส319อ 2562 ISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต [และคนอ่ืน ๆ 3 คน]

82 333.95 ณ216ล 2556 ลมหายใจในภูเขียว  / ณรงค์ สุวรรณรงค์ ; ภาพ : ณรงค์ สุวรรณรงค์ และวรรณชนก สุวรรณกร

83

344.593046 อ796ก 

2561 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม / อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์

84 363.102 พ124ก 2561 การประเมินความเส่ียงสุขภาพและการสร้างแบบจ าลอง = / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช Health risk assessment and modeling

85 363.7 ว621ห 2561 หลักการสอนส่ิงแวดล้อม = Principle for environmental teaching / วินัย วีระวัฒนานนท์

86 363.73 W252R 2016 Reimagining Climate Change / Paul Kevin Wapner,  Hilal Elver

87 576 P424E 2015 Environmental microbiology  / Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, Terry J. Gentry.

88
577.18 ร352ก 2560 การจัดการชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน / รัฐชา ชัยชนะ



89 580.735 B673N 2016 Nature's colony : Empire, nation and environment in the Singapore Botanic Gardens / Timothy P. Barnard

90 591.68 ส356 2560 สรุปชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

91 616.994 ม497พ 2561 พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมกับโรคมะเร็ง  / มาลินี พงศ์เสวี

92 624 จ157ท 2561 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับวิศวกรรมโยธา =  Energy technology for civil enginnering / จรัล รัตนโชตินันท์

93 628.0287 ว663ส 2562 สถิติเพ่ือการสุ่มตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม =  Statistics for environmental sampling / วิมล สอนแจ่ม

94 628.4 อ129ก 2543 กลยุทธ์การจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน /  บรรณาธิการ อดิศักด์ิ ทองไข่มุกต์ ... และคนอ่ืน ๆ]

95 658.404 B136P 2018 Project management lessons learned : Acontinuous process improvement framework  / Mel Bost.

96 658.4083 ส319ก 2561 การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ  / สยาม อรุณศรีมรกต

97 658.4092 ธ466ส 2561 เส้นทางแห่งผู้น า =  \c ธัญ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ The leadership journey

98 919.8 พ764บ บนเส้นทางส ารวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา / พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

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

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

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

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



103

วจ 333.31 ส 768 ม 

2559

มาตรการและกลไกการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน : การณีศึกษาอ าเภอเมือง

เชียงของ จังหวัดเชียงราย / สุดารัตน์ อุทธารัตน์…[และคนอ่ืน ๆ]

104

วจ 915.93 ป 445 ก 

2557

การศึกษาการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวและรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี

ตลาดโบราณลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนนครศรีอยุธยา             / ปราณี ตันประยูร, ล ายอง ปล่ังกลาง

105 อ 539.703 ร421พ 2558 พจนานุกรมศัพท์พลังงานนิวเคลียร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

106 ออ 378  ส121ม 2559 มหาวิทยาลัยย่ังยืนแนวทางออกแบบและวางผัง  / ส่งเสริม นพรัตน์ไกรลาศ.

107
ออ 577.14 อ115ค 2561 เคมีส่ิงแวดล้อม = Environmental chemistry / อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

108 612.67 B144N 2012

Nutritional and therapeutic interventions for diabetes and metabolic syndrome  / Edited by Debasis Bagchi, Nair 

Sreejayan.

109 577.27 D861P 2019 Pollutant fate and transport in environmental multimedia  / Dunnivant and Anders.

110 923.1593 ภ671ค 2559

ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเก่ียวกับความสุขในการด าเนินชีวิต /ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหา

111 577.64 ส324น 2561 นักสืบสายน้ า : คู่มือส ารวจแและดูแล  / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, นิรมล มูนจินดา

112 613.2 S815H 2016 Human nutrition : Science for healthy living  / Tammy J. Stephenson, Wendy J. Schiff.

113 620.11 P999M 2012 Mechanics of materials  / Andrew Pytel, Jaan Kiusalaas, Ishan Sharma.



114 650.11 น921ย 2561

ยุ่งจริง! หรือแค่คิดไปเอง =  Make time : how to focus on what matters every day  / Jake Knapp with John Zeratsky, เขียน ; 

นวบุศย์ กิจกอบชัย, แปล

115 วจ 628.3 ก ก  2562

รายงานการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร = 

Community Particpation in Solid Waste Management in Masjid Suvarnabhumi Community, Klongsan, Bangkok

116 วจ 628.3 อ ช  2562

รายงานการวิจัย ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ = Community Role Model for Solid Waste 

Management According to Zero Waste by Perticipation of Punbumpen community Phasi Charoen District, Bangkok

117 658.4 G852O 2010 Organizational behavior : Managing people and organizations / Ricky W. Griffin, Gregory Moorhead

118 333.7 ก358ก 2558 การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  / กอบกุล รายะนาคร

119 658.4063 พ217ก 2562

การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม =  Innovation management : resource learning organization

 and innovation. / พยัต วุฒิรงค์

120 428.0076 ด123ผ 2562 ผ่านฉลุย ตะลุยศัพท์ TOEIC  / ดนัย วงษา

121 333.72 ป621ก 2562 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management ปิยะธิดา วชิระวงศกร

122 333.714 ศ542ก 2559 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม =  Environmental quality monitoring / ศิวพันธ์ุ ชูอินทร์

123 333.79 ส761พ 2562 พลังงานทางเลือก  / สุชาติ สุภาพ

124

344.593046 อ686ก 

2562 กฎหมายส่ิงแวดล้อม / อ านาจ วงศ์บัณฑิต

125 มหิงสาสายสืบ ปี 10



126 เร่ืองราวของเขาและเธอ เมล็ดไม้กลายเป็นต้น

127 คู่มือการเรียนรู้ส ารวจธรรมชาติ

128 คู่มือการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ

129 มหิงสาสายสืบ ปฐมวัย

130 การจัดกิจกรรมส่ิงแวดล้อมส าหรับเยาวชน

131 9 ค าสอน ร.9

132 คู่มือประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ

133 Zero Waste ขยะ = ศูนย์ = ปลอดขยะ

134 เหลียวหลัง แลหน้า HIA/EHIA ในประเทศไทย

135 ต้นแบบ การจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน

136 คู่มือปลูกป่านิเวศ ฉบับประชาชน

137 Waste Change เม่ือขยะแปลงร่าง

138 การจัดการขยะท่ีต้นทาง

139 คู่มือการสร้างวินัย สู่การจัดการขยะท่ีย่ังยืน

140 คุตบะฮ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

141 วาระประชาชน : การสร้างธรรมาภิบาล ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

142 พิทักษ์อัครศาสน์

143 คู่มือการเรียนรู้ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ในโลกกว้าง ส ารวจและเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ

144 คู่มือกิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา Zero Waste ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

145 หลักสูตรลูกเสือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

146 คู่มือเส้นทางควายป่า โครงการมหิงสาสายสืบ

147 คู่มือเยาวชน

148 เมืองต้นแบบส่ิงแวดล้อมย่ังยืนของประเทศไทย



149 ลูกเสืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

150 สรุปการด าเนินงานโครงการ เมืองต้นแบบส่ิงแวดล้อมย่ังยืนของประเทศไทย

151 นิตยสารการ์ตูนไทยก าเนิดในรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เม่ือเจ้าชายกลายเป็นพระราชา

152 บันทึกความทรงจ า Green Scout

153 หนังสือสารคดี "ยุวสตรีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม"

154 เม่ือปลาจะกินดาว ปีท่ี 16 รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม ในรอบปี 2561

155 คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ลดเผา ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน

156

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่าด้วยอาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่ล้าน พ.ศ.2550 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

157 ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม

158 หยุดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง

159 CBM Community Based Solid Waste Management การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

160 อนุสาร อ.ส.ท. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

161 วารสารวิชาการชายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1

162 วาสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture) ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1

163 จุลสารวิชาการการท่องเท่ียว TAT Review ไตรมาสท่ี 3/2563

164 รายงานประจ าปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ

165 เทคโนโลยีสารกล่ินรส

ล าดับ

1

2

3

           วำรสำร

ช่ือเร่ือง 

เกษตรหมุนเวียน

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารอนามัยส่ิงแวดล้อม



4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

การจัดการส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น

โลกน่ารู้กับศัพท์ส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

Science and the Global Environment

Seven Keys to a Positive Learning Environment in Your Classroom

Energy

Solving Real World Problems with Environmental and Green Engineering

UXL Encyclopedia of Weather and Natural Disasters

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

-วารสารวิทยาการจัดการ

E-book

Geothermal Energy

Philosophy: Environmental Ethics

-วารสารอนามัยส่ิงแวดล้อม

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-วารสารการค้าระหว่างประเทศ

-วารสารบริหารการศึกษา มศว.

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วารสารเศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]

มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [วารสาร]

เกษตรหมุนเวียน [วารสาร]

วารสารผู้ไถ่ [วารสาร]

วารสารเศรษฐกิจและสังคม [วารสาร]



11

12 สรุปผลท่ีส าคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 = Major findings of the 2018 household energy consumptionดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับการอนุรักษ์


