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วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ปที่ 3 ฉบับที่ 10/2550 วันที่ 27 มีนาคม 2550

ขอเชิญรวมในพิธี เปด-ปด กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
อาจารยไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน
โครงการฝกอบรม
ประกาศเรื่องการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
อาจารยเดินทางไปตางประเทศ

☺ ขอเชิญรวมในพิธี เปด-ปด กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
ขอเชิญ อาจารยและบุคลากรทุกทาน รวมในขบวนพาเหรด ของทีมสีฟา คณะสัตวแพทยศาสตร ในพิธี เปด-ปด กีฬาบุคลากรภายใน วิทยา
เขตกําแพงแสน ประจําป 2550 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2550
กําหนดการ
เวลา 13.30-14.00 น.
ทุกสีตั้งขบวนพาเหรดบริเวณถนนหลังอัฒจันทร
เวลา 14.00-14.30 น.
เคลื่อนขบวนพาเหรดนําโดยวงดุริยางค
เวลา 14.30-14.40 น.
เชิญธงชาติ, ธงกีฬา (ดุริยางคบรรเลงเพลงชาติ)
เชิญธงมหาวิทยาลัย, ธงกีฬา (ดุริยางคบรรเลงเพลงกราวกีฬา)
เวลา 14.40-14.45 น.
ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานตอประธานในพิธี
เวลา 14.45-14.50 น.
ประธานในพิธี (รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน)
กลาวเปดงาน พรอมใหสัญญาณ(ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ)
เวลา 14.50-15.00 น.
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เวลา 15.00-15.10 น.
นักกีฬาเดินแถวขึ้นอัฒจันทร
เวลา 15.10-15.20 น.
การแขงขันฟุตบอลทีมบุคลากรหญิงและทีมผูบริหารชาย
เวลา 15.20-17.30 น.
ประกวดกองเชียร 3 ทีม ตอดวยการแขงขัน วิ่งผลัดแตงโม (สงทีมละ 16 คน)
ประกวดกองเชียร 3 ทีม ตอดวยการแขงขัน วิ่งผลัดกระสอบ (สงทีมละ 16 คน)
ประกวดกองเชียร 3 ทีม ตอดวยการแขงขัน วิ่งผลัดเปาลูกโปง (สงทีมละ 16 คน)
เวลา 17.30-17.40 น.
พิธีมอบถวยรางวัล ชนะเลิศกีฬารวม ขบวนพาเหรด และกองเชียร
*** พรอมกันที่สนามกีฬากลาง แตงกายดวยเสื้อกีฬาที่คณะฯ แจกให ผูที่รวมในขบวนพาเหรด จะมีหมวกแจกใหใสในวันงาน
ขอมูลจาก : คุณสุจิต ลิ้มทองสุข

☺ อาจารยไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ณรงค จึงสมานญาติ อาจารยสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่4/2550 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และจะเขารับ
ประกาศนียบัตร ในวัน ที่ 30 มีนาคม 2550
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
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☺ โครงการฝกอบรม
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน รวมกับ ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว จัดโครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ
เรื่อง "มีนสัตวแพทย" วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน โดยมี
กําหนดการนําเสนอดังนี้
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปดโครงการอบรม โดยรองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร
(รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ)
09.00-09.30 น. บทบาทของสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวกับธุรกิจปลาสวยงาม
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี
09.30-10.30 น. ชีววิทยา สายพันธุและการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
โดย อ.น.สพ. กรวิชญ อนุกูลวุฒิพงศ
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-11.15น. คุณภาพน้ําและระบบกรองน้ําในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องตน
โดย อ.น.สพ. กรวิชญ อนุกูลวุฒิพงศ)
11.15-12.00 น. การตรวจวินิจฉัยโรคในปลาสวยงาม โดย ผศ.น.สพ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การใชยาและเคมีภัณฑในการเลี้ยงและรักษาโรคในสัตวน้ํา
โดย สพ.ญ.ธีราภรณ พูลพิพัฒน
13.30-14.00 น. การวางยาสลบในปลาสวยงาม โดย อ.สพ.ญ. ปริญทิพย วงศไทย
14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30-16.30 น. ปฏิบัติการวางยาสลบและการตรวจวินิจฉัยเบื้องตนในปลาสวยงาม
โดยผศ.น.สพ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน และคณะ
16.30-17.00 น. พิธีปดและมอบใบประกาศนียบัตร โดยรองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร
โดย รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ ประกาศเรื่องการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
Xขอเชิญบุคลากรผูมีสิทธิ เสนอคุณสมบัติ และเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการ
สรรหาฯ แจง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2550 - วันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น. และสง ณ กลองรับ พรอมลงนามสงดังนี้
-วิทยาเขตบางเขน ที่คุณนิตยา แจงโพธิ์นาค หองสํานักงานเลขา เสนอชื่อคณบดีลงชื่อผูนําสง ตั้งแต วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550 ถึงวันพุธที่ 4
เมษายน 2550
-วิทยาเขตกําแพงแสน ที่คุณธเนศ เสถียรโยธิน ณ หองธุรการกําแพงแสน
Yขอเชิญอาจารยและบุคลากร ทุกทาน รวมรับฟงการแสดงวิสัยทัศน ของผูสมัครใจเขารับการสรรหา เพื่อดํารงตําแหนง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ดังนี้
-วิทยาเขตบางเขน วันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 9.30 น. ณ หองบรรยาย 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
-วิทยาเขตกําแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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ขอมูลจาก : คณะกรรมการสรรหาฯ

☺ อาจารยเดินทางไปตางประเทศ
อ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ไดรับเชิญจาก The University of Tokyo
ประเทศญี่ปุน รวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต (Supervising Faculty) และเจราจาความรวมมือทางวิชาการในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหวาง
สถาบัน (The Mutual Ttaining Program for Veterinary Students in KU. And UT) ระหวางวันที่ 15-24 เมษายน 2550.
ขอมูลจาก : งานสรบรรณ
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สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

