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ปที่ 1 ฉบับที่ 5/2547 : วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

แผนการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
กองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
หองสมุดมีหนังสือและวารสารใหม

☺ แผนการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใชงานมาประมาณ 25 ป สภาพอาคาร เชน ระบบทอน้ําทิ้งทั้งระบบ น้ํารั่ว
ฝาผุพัง หลายจุดของอาคาร อาคารสวนหนึ่ง มีรอยราว ฯลฯ จึงจําเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการซอมแซมและปรับปรุงเพื่อใหมีสภาพที่ดี สามารถ
ใชงานไดปกติ และสอดคลองกับความตองการใชงานในปจจุบัน
ทานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับทราบปญหาโดยทานไดสละเวลามาสํารวจอาคารดวยตนเอง และเห็นชอบในหลักการที่จะมีการ
ปรับ ปรุงอาคารดังกลาว และจะพิ จารณาจัด หางบประมาณและหรื อ สนับ สนุนงบประมาณส วนหนึ่งเพื่ อ การปรับ ปรุง โดยขอใหคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอโครงการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
คณะสั ต วแพทยศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน ได ดํ า เนิ น การขอความอนุ เ คราะห ผู เ ชี่ ย วชาญจากคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสํารวจและออกแบบปรับปรุง อาคารดังกลาว รวมทั้ง มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
โดยมี ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอาคารพรีคลินิก (รายละเอียดตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 24/2547 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอาคารพรีคลินิก ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2547)
ที่มา : งานธุรการกําแพงแสน

☺ กองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกการปฏิบัติราชการ
ชวยการดํารงชีพและบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากรในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (รายละเอียดตามประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2547) โดยมี รศ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน เปนประธานคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีหนาที่กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ และควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการ
ของคณะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค (รายละเอียดตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 25/2547
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547)
ที่มา : งานธุรการกําแพงแสน
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☺ หนังสือและวารสารใหมประจําหองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีหนังสือและวารสารเขามาใหม ตามรายการดังนี้

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อหนังสือ - ชื่อผูแตง
Anatomy and physiology of farm animals. Frandson,R.D
Applied longitudinal data analysis for epidemiology :a practical guide. Twisk, Jos W.R
BSAVA manual of wildlife casualties.
SBAVA manual of ornamental fish
Handbook of evidence-based veterinary medicine
Cell proliferation and apoptosis
Diagnosis and management of lameness in the horse. Ross, M.W
Diseases of small domestic rodents. Richardson , V.C.G.
Essential medical statistics. Kirkwood, Betty R
Ferrets, rabbits, and rodent : clinical medicine and surgery :
Includes surgar glders and hedgehogs.
Farm management. Kay , Ronald D
Canine and feline endocrinology and reproduction. Feldman, Ddward C
Handbook of food-drug interactions.
Herb-drug interactions in oncology. Cassileth, Barrie R
An atlas of surgical approaches to the bones and joints of the
Dog and cat. Piermattei, Donald L
Poultry genetics, breeding and biotechnology.
Small animal internal medicine

เลขหมูหนังสือ
SF761 F8 2003
RA652.2 M3 T95 2003
SF996.45 B73 2003
SF457 B79 2001
SF748 C635 2003
QH671 H84 2003
SF959 L25 D35 2003
SF997.5 R64 R53 2003
R853 S7 K467 2003
SB997.5 F7 H54 2004
S561 K36 2004
SF922 E53 F54 2004
RM302.4 H36 2003
RC271 A62 C37 2003
SF981 P54 2004
SF487 P85 2003
SF991 S53 2003

รายการวารสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษประจําหองสมุดฉบับปจจุบัน
1. Hoard’s dairyman : the national dairy farm magazine.
Volume 149 No.11 June ,2004
2. Pig Porogress : the international magazine on pig production.
Volume 20 No.4 , 2004
3. Journal of swine health and production. Volume12 No.4 July – August ,2004
4. วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2547
5. วารสารสาสนไกและการเกษตร ปที่ 52 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2547
6. วารสารธุรกิจอาหารสัตว ปที่ 21 เลมที่ 95 มีนาคม – เมษายน 2547
7. วารสาร PET-MAG ปที่ 6 ฉบับที่ 61 กรกฎาคม 2547
8. วารสาร ULIFE MAGAZINE ปที่ 12 ฉบับที่ 165 กรกฎาคม 25470
ที่มา : หนวยหองสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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