จัดทําโดย...งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายใน 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม
ผลการคัดเลือกบุคคลใหไดรับรางวัล “คุณครูทองคํา ประจําป 2549” และ “บุคคลแหงป 2549”
นิสิตของคณะสัตวแพทยฯ ที่มีผลการเรียนดีเดน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2549
ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยงานภายนอกเขาฝกงาน

ปที่ 3 ฉบับที่ 1/2549 วันที่ 11 มกราคม 2550

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ขอใหสงรายชือ่ ผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2550
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ผลการคัดเลือกบุคคลใหไดรับรางวัล “คุณครูทองคํา ประจําป 2549” และ “บุคคลแหงป 2549”
คุณครูทองคําประจําป 2549
บุคคลแหงป 2549
1. ขาราชการสาย/พนักงาน สาย ก
2. ขาราชการสาย/พนักงาน สาย ข
3. ขาราชการสาย/พนักงาน สาย ค
4. ลูกจางประจํา
5. ลูกจางชั่วคราว

ไดแก

ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน

ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก

ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
น.ส.กาวิล นันทกลาง
น.ส.กาญจนา ลัดดากลม
นายทองใบ พิมสาร
นายทรงศักดิ์ วุฒิไกรรัตน

ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ นิสิตของคณะสัตวแพทยฯ ที่มีผลการเรียนดีเดน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2549
รายชื่อนิสิต ของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีผลการเรียนดีเดน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2549 มีดังนี้
1. นางสาวธัญญลักษณ
ศิลุจจัย
เลขประจําตัว
45090149
2. นางสาวธีรญา
วิศวตันตไพบูลย เลขประจําตัว
45090263
3. นายรุงเรือง
ยอดชีวัน
เลขประจําตัว
45090313
4. นางสาวสถิตภัค
นันทสันติ
เลขประจําตัว
45090370
5. นางสาวธีระณี
ธีระจามร
เลขประจําตัว
45090768
6. นายประสิทธิศักดิ์
วงคเกิด
เลขประจําตัว
45090883
7. นางสาววรพร
อ่ําเงิน
เลขประจําตัว
45091063
8. นางสาวณัฐกุลภรณ
วงศฤกษงาม
เลขประจําตัว
45091139
9. นางสาวศุภิสรา
หทัยลักษณ
เลขประจําตัว
45091162
10. นางสาวสุพาที
กิจคา
เลขประจําตัว
45091287
11. นายเอกชัย
เย็นสุข
เลขประจําตัว
45091402
12. นางสาวกันตกมล
เพาะผล
เลขประจําตัว
46090049
13. นางสาวโชติมา
เทิดวิกรานต
เลขประจําตัว
46090130
14. นายธัญวิทย
ธรรมสุนทร
เลขประจําตัว
46090205
15. นางสาวรตยา
วชิโรดม
เลขประจําตัว
46090346
16. นายวิชญ
ดีอําไพ
เลขประจําตัว
46091120
อานตอหนา 2 ((((
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
1

☺ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเสนอหลักสูตรเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0513.10107/12617 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรแลว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549
และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2546 ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ตอไป.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเชิญ ขาราชการสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร สมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1. เปนขาราชการที่สังกัดอยูในหนวยงาน
2. ไมเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับหนวยงานขึ้นไป
3. ไมเปนผูพนวาระการดํารงตําแหนง ตามขอ 18(8) และขอ 20 (3)
ผูสนใจใหยื่นใบสมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันที่ 12
มกราคม 2550
แผนการดําเนินงานการเลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร
-วันที่ 8-12 มกราคม 2550
ประกาศรับสมัคร
-วันที่ 15 มกราคม 2550
ประกาศรายชื่อผูสมัคร
-วันที่ 16-22 มกราคม 2550
เสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลวงหนา
-วันที่ 23 มกราคม 2550 (เวลา 9.00-12.00 น.) เลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-วันที่ 23 มกราคม 2550 (เวลา 15.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกตั้ง
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ขอใหสงรายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2550
งานอนามัย กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จะดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป สําหรับบุคลากรและครอบครัว ในระหวางวันที่ 1
กุมภาพันธ 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ สถานพยาบาลและโรงพยาบาลจันทรุเบกษา บุคลากรที่ประสงคจะเขารับการตรวจสุขภาพให
หนวยงานรวบรวมรายชื่อ พรอมเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ภายในวันศุกรที่ 26 มกราคม 2550.
ขอมูลจาก : งานอนามัย กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

☺ หนวยงานภายนอกเขาฝกงาน
มูลนิธิวอลดอรฟปญโญทัย ขอนําเด็กนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 และปที่ 4 จํานวน 32 คน พรอมทั้งคุณครู อีก 4 ทาน เขาฝกงานที่หนวยงาน
สัตวทดลอง กําแพงแสน ระหวางวันที่ 9-15 มกราคม 2550.
ขอมูลจาก : หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :
A.D. ยอมาจาก Anno Domini อานวา แอนโน โดมินิ แปลวา ปคริสตศักราช
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

2

