รำยชื่อหนังสือใหม่ ท่ หี ้ องสมุดได้ รับและCatalog เลขหมู่ ประจำเดือน สิงหำคม 2560
ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
โดย ชพิกา สังขพิทกั ษ์ ;
บรรณาธิการ ปิ ยะทัศน์ พาฬ
อนุรักษ์ , วรภัทร จิตรไพศาลศรี,
สมพร อิศวิลานนท์

เลขหมู่ (Call Number)

1

การเกษตรเชิงพหุภารกิจ :|bแนวคิดมาตรการการเกษตรเชิง
อนุรักษ์เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการเจริญเติบโตสี
เขียวของประเทศไทย /|c

9786163958235

Year
2560

2

ไม้ ใหญ่ มรดกต้ องรักษ์

9786167536637

2558

ม.ล. เมธิรา เกษมสันต์

QK364 .ม541

3

คูม่ ือมือเทคโนโลยีกาวยึดติดไม้

9786164407992

2560

พรรณนิภา เชาวนะ

TP968 .พ17

4

ตราไว้ ในใจชน : บันทึกพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพสกนิกร

9745376817

2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DS570.6.S51 .ต17 2560

5

รายงานประจาปี ... 2558 องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

2558

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

Ref SD117 .อ121 2558

6

จะอยู่อย่างเป็ นเหยื่อ หรือขึน้ เหนือไปนาเขา

9748984389

2560

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโต)

BQ4570.S6|b.พ34 2560

7

จะอยู่อย่างเป็ นเหยื่อ หรือขึน้ เหนือไปนาเขา

9748984389

2560

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ. ปยุตโต)

BQ4570.S6 .พ34 2560

8

แนวทางสู่ความสาเร็จในการสอบ

9789743265921

2554

/ by Jon Winder ; ผู้แปล
เตือนใจ ตันงามตรง

LB1060.2 .ว351

9

Thai brands AEC : What's ahead?

9786167722467

2556

บรรณาธิการ : เสาวรส
เปล่งแสงศรี

HD69.B7 .ท96

S494.5.S86 .ช16

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

10 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทาข้ อมูลสภาพพื ้นทีป่ ่ าไม้
ปี พ.ศ.2558-2559

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2560

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

เลขหมู่ (Call Number)
SD414.T35 ร264

11 KU สร้ างสรรค์ข้าวไทย "ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือ่ ความกินดี
อยู่ดี

2560

กองบรรณาธิการ ธงชัย
สุวรรณสิชณน์

TP435.R3 .ค56

12 แผนยุทธศาสตร์สานักจัดการกลุ่มป่ าสงวนแห่งชาติระยะ 5
ปี (พ.ศ.2559-2563)เสนอกรมป่ าไม้

2558

สานักจัดการกลุ่มป่ าสงวน
แห่งชาติ กรมป่ าไม้

SD657.T35 .ผ7592

13 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางทรัพยากรป่ าไม้:
โครงงานรายวิชา 01303421

2556

ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะ
วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SD97.T35 ห17 2556

14 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางทรัพยากรป่ าไม้:
โครงงานรายวิชา 01303421

2557

ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะ
วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SD97.T35 ห17 2557

15 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางทรัพยากรป่ าไม้:
โครงงานรายวิชา 01303421

2558

ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะ
วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SD97.T35 ห17 2558

16 Paper chemistry : an introduction

1997

Dan Eklund and Tom
Lindström

TS1120 .E371 1991

17 พรรณไม้ มงคล-สมุนไพรพระราชทานประจาจังหวัดทัว่ ทัง้ 6
ภาคของประเทศไทย

2554

โชติอนันต์ และคณะ

QK85.3.T35 .พ17

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

18 การประเมินปริมาตรไม้ สกั ด้ วยอากาศยานไร้ คนขับ 
(UAV)บริเวณสวนป่ าแม่สรอย อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2559

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
ศุภณัฐ สนิทวา

วพ 04 ศ46 2559

19 รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้
ด้ านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2559

2559

QC903.2.T35 .ร26 2559 ล.2

20 Thai forest bulletin (Botany) No.6-

2016

Royal Forest Dept.

QK364 .F716 2016 No.44

21 ทุนธรรมชาติสาหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ :
กรณีสร้ างเขื่อนแม่วงก์

2560

ธรรมนูญ เต็มไชย ... [และคน
อื่น ๆ]

TD195.D35 .ท45

22 เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่ า
อนุรักษ์อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2560

บรรณาธิการโดย พิชยั ใจกล้ า

QH541.5.M27 .ม6112

23 หนังสือชุดวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับมาตรฐาน

255?

พีรชาติ นิลวณิช

PE1128|bพ37

24 ป่ าทามลาเซบาย

2559

วิสตู ร อยู่คง บรรณาธิการ...
[และคนอื่นๆ]

GB992.T35|bป24

25 ทัศนคติและข้ อคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วต่อการจัดทากระทะ
น ้าในอุทยานแห่งชาติกยุ บุรี

2560

ธรรมนูญ เต็มไชย

SB484.T35 .ท118

26 2017 International Symposium on plant resources
between Korea and Thailand : Genetic resources of
forest trees Feb 10(Fri)-11(Sat) 2017

2017

Department of forest
biology,Faculty of forestry

QK95.4|b.T8 2017

27 Butterflies : a complete guide to their biology and
behavior

2006

Dick Vane-Wright

QL542|b.V36 2015

28 Mammals : 300 amazing animals

2016

Chris McNab

QL703|b.M43 2016

4

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

29 The voyage of the Beagle : the illustrated edition of
Charles Darwin's travel memoir and field journal

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2015

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
Charles Darwin

QH11|b.D2 2015

30 Annotated bibliography of the red tree vole (Arborimus
longicaudus), Sonoma tree vole (A. pomo), and whitefooted vole (A. albipes)

2016

James K. Swingle and Eric
D. Forsman.

QL737.R666 S98 2016

31 ายงานการศึกษาการสะสมคาร์ บอนในพื ้นทีม่ รดกอาเซียน
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

2559

ธรรมนูญ เต็มไชย

SD387.T35 |bธ17

32 Forest Service research and development : strategic
vision for the Experimental Forests and Ranges
Network

2016

Peter A. Stine

SD358.7 .S75 2016

32 Forest Landscape Assessment Tool (FLAT) : rapid
assessment for land management

2016

Lisa Ciecko

SD391 .F676 2016

33 ความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้ และสัตว์ป่า บริเวณ
แนวเชื่อมต่อรระบบนิเวศรระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌ
กูฏและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

2559

ธรรมนูญ เต็มไชย

QH77.T35 ค17 2559

34 พันธุศาสตร์ของเซลล์

2535

อมรา คัมภิรานนท์

QH451 .อ16

35 Solar cycle lumber kilns : use locally grown and
manufactured wood products to build our local
economy

2014

Jim Birkemeier

TS873 B57 2014

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2015

36 Life from headwaters to the coast : Tanjung Datu
National Park where Borneo begins

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
edited by Mustafa Abdul
Ranman, Andrew Alek Tuen
and Indraneil Das

QH185.C65 .L72 2015

37 หลักการและวิธีการเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช

2524

38 โครงการศึกษาข้ อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน ้าชี :
บทสรุปสาหรับนักบริหาร

2537

เสนอโดย สถาบันแหล่งน ้า TC528.T35.NE63 .ค8721 ล2
และสิ่งแวดล้ อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่

39 โครงการศึกษาข้ อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน ้าชี :
บทสรุปสาหรับนักบริหาร /รายงานฉบับสมบูรณ์

2537

เสนอโดย สถาบันแหล่งน ้า TC528.T35.NE63 .ค8721 ล.1
และสิ่งแวดล้ อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่

40 เถาวัลย์แก่งกระจาน : อุทยานแห่งชาติแก่งกระะจาน

2559

41 The mechanics of inheritance

1969

42 Soil erosion and conservation

0-582-24492-7

1995

ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา

เลขหมู่ (Call Number)

2

QK725 .พ95

ภาณุมาศ ลาดปาละ

SB611.P4 .ถ517

Flanklin W. Stahl

QH431 .S694 1969

R.P.C.Morgan

S623 .M683 1995

43 พรรณไม้ ในบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงตับชมสวนขวัญ

2548

QK364 .พ1719

44 Ecology : individuals, populations and communities

1986

Michael Begon, John L.
Harper, Colin R. Townsend

QH541 .B4 1986

45 Molecular biology of the gene

1976

James D. Watson

QH431 .W368 1976

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2535

46 พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

QH545.A1 .พ171

47 นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ ดินและน ้า

2544

กองอนุรักษ์ดินและน ้า กรม
พัฒนาทีด่ ิน

S623 .น361

48 Land conservation for future generations

1988

B. Boonsompoppunth ... [et
al.]

S622.2 .I58 1988 v.1

9786162794544

2557

ศันสนีย์ ชูแวว

QH87.3 .ศ115

0851989675 (pbk.)

1995

A.T. Barrion and J.A.
Litsinger

QL458.4 .B36 1995 v.1,v.2

51 รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 34

2539

มก

Ref Q101 .ก58 2539

52 คาบรรยายกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้

2531

ประดิษฐ วนาพิทกั ษ์

SD657.T35 .ป171 ฉ.1

53 คูม่ ือการเพาะชากล้ าไม้ ท้องถิ่นเพือ่ ใช้ ปลูกฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลา
ธาร

2559

สานักอนุรักษ์และจัดการต้ นน ้า
กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า
และพันธุ์พืช ; บรรณาธิการ โชติ
ชันเจริ
้ ญ ... [และคนอื่น ๆ]

SD397.T35|bค416

49 คูม่ ือการเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์พื ้นทีช่ ่มุ น ้าและทรัพยากรในพื ้นทีช่ ่มุ น ้าอย่างยัง่ ยืน
50 Riceland spiders of South and Southeast Asia

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2004

54 Proceedings of Japan-Thailand Joint Symposium on
Nondestruction Evaluation Technology
55 GEF biodiversity program study, 2004 / Holly T.
Dublin, Claudio Volonte

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
Sirinapa Saranwong,
Warunee Thanapase [and]
Sumio Kawano

2004

เลขหมู่ (Call Number)
TX547.2.I53 .J3 2004

QH541.15.B56|bS56 2004

56 Resource management for upland areas in Southeast
Asia : an information kit / [organized by International
Institute of Rural Reconstruction

0-942717-65-1

1995

International Institute of Rural
Reconstruction

S544.5.A785 .R47 1995

57 โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน ้าบางปะกง

9789742862008

2008

บริษัท เทสโก้

QH541.5.S7 .ค87 ล.11

58 Preparation of action plan for pollution reduction and
eradication in pollution contro area

2004

prepared by Asdecon
Corporation Ltd

TD187.5.T6 P74

59 Management of the Pha Taem Protected Forest
Complex to promote cooperation for transboundary
biodiversity conservation between Thailand,
Cambodia and Laos (PPFC) phase I : PD 15/00 Rev. 2
(F)

2004

QH77.T35 .M25 2004 V.3

60 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความเสียหายของไฟไหม้
ป่ าพรุควนเคร็งปี พ.ศ.2555

2555

SD421.34.T35 .ร261

61 Synthesis of knowledge of extreme fire behavior vol... /
Paul A. Werth

2016

Paul A. Werth

SD421 .S98 2011

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2535

62 สิ่งแวดล้ อม'35 / [จัดทาเอกสารโดย]ปริญญา นุตาลัย,
ธงชัย พรรณสวัสดิ,์ วันชัย โสภณสกุลรัตน์

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
QH541 .ส321

63 Effective approaches to nature conservation :
proceedings of the BBEC International Conference
2003, 25th-27th

2003

Maryati Mohamed and
Takahisa Kusano

QH75.B33 2003

64 Synthesis of knowledge of extreme fire behavior vol...

2011

Paul A. Werth

SD421|b.S98 2011 v.2

65 California's forest resources :|bForest Inventory and
Analysis, 2001-2010

2016

Glenn A. Christensen, Karen
L. Waddell, Sharon M.
Stanton

SD144.C2 C37 2016

66 California's forest resources : Forest Inventory and
Analysis, 2001-2010

2016

Glenn A. Christensen, Karen
L. Waddell and Sharon M.
Stanton

SD144.C2 C37 2016

2016

Simmathiri Appanah

SD418.3.A78|bF668 2016

2013

Pacific Northwest Forest and
Range Experiment Station

Ref HD9757.N6 .P76 2013

1998

Koen Van Kee

S604.3 .O67 1998

2537

สานักวิจยั และพัฒนาร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TC513.T352.S6 .ค1742

67 Forest landscape restoration for Asia-Pacific forests

9789251090947

68 Production, prices, employment, and trade in
Northwest forest industries
69 Options for soil and farmer friendly agriculture in the
highlands of northern Thailand
70 โครงการศึกษาข้ อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน ้าปั ตตานี
: รายงานฉบับสุดท้ าย (รายงานหลัก)

3-9806467-0-X

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
มูลนิธิชาวบ้ าน

DS570.5 .ค15

71 คนดีศรีสงั คม

Year
2542

72 เทีย่ วไม่ไกล -- ไปกาแพงแสน / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

นิธิวชั ร์ พรทวีวฒ
ุ ิพงษ์ ... [และ
คนอื่นๆ]

LG395.B34 .ม1943

73 รายงานสรุปผลการประชุมประจาปี 2558 ของ สศช. เรื่ อง
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)

2558

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

HC445 .ก2762 2558

74 โครงการวางและจัดทาผังพื ้นทีเ่ ฉพาะชุมชนชายแดนอาเภอ
อุ้งผาง จังหวัดตาก : ร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้ าย

2547

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

HT395.T35 .ค8712

75 การใช้ ประโยชน์ไม้ ขนั ้ พื ้นฐาน

2541

ส่วนวิจยั และพัฒนาผลิตผลป่ า
ไม้ สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ า
ไม้ ; คณะผู้เรียบเรียง, เกรียง
ศักดิ์ เดชอนันต์...[และคนอื่น ๆ

SD541 .ก271 2541

76 การใช้ ประโยชน์ไม้ ขนั ้ พื ้นฐาน

2541

ส่วนวิจยั และพัฒนาผลิตผลป่ า
ไม้ สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ า
ไม้ ; คณะผู้เรียบเรียง, เกรียง
ศักดิ์ เดชอนันต์...[และคนอื่น ๆ

SD541 .ก271 2547

77 การเสื่อมสภาพของเนื ้อไม้

2531

สุพิชญ์ ภาสบุตร

TS835|bส46 ล.1,ล.2

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2554

78 ป่ าอยู่ คนยัง : เมือ่ คนกับป่ าอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
สานักงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้ านป่ าไม้

SD657.T35 .ป281

79 Aquatic biodiversity assessment : a pilot study in
Bhumthang, Bhutan

2013

J. Wangchuk & L. Eby

QH77.A75 W36 2013

80 คูม่ ือประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมหมูบ่ ้ าน (ทสม.)

2552

กรมส่งเสริมคุณภาพและ
สิ่งแวดล้ อม

QH541.5 ค46

81 การฟื น้ ฟูป่าชายเลนในพื ้นทีต่ ะกาด จังหวัดจันทบุรี

2557

สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง

จุลสาร 0041

82 10 ปี ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ความภูมิใจบนเส้ นทางมรดก
โลก

2558

บรรณาธิการโดย วสา สุทธิ
พิบูลย์...[และคนอื่นๆ]

SB484.T35 .ส35

83 สึนามิ ความสูญเสียทีย่ ิ่งใหญ่ : ทีร่ ะลึกครบรอบ 1 ปี "สึนามิ"
ณ สถานีวิจยั ทรัพยากรชายฝั่ งระนอง หาดประพาส

2548

สถานีวิจยั ทรัพยากรชายฝั่ ง
ระนอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

GC221.2|b.ส3151

84 รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจาปี การศึกษา2549

2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ref Z5055.T35 ร22

85 Energy for low-income settlements
86 Seminar on Natural Resources Adaptation to the
Global Climate Change

9211311691

1991
2013

HD9502.A2 E543 1991
Development Building
Kasetsart University

QH77.3.T73 .S65 2013

