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

ปที่ 3 ฉบับที่ 11/2550 วันที่ 3 เมษายน 2550

ขอเชิญรวมงานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2550
ขาวจากโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
โครงการฝกอบรม
บรรยายการเสนอผลงานวิทยานิพนธ
ขอเชิญรวมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร
ขอเชิญฟงการนําเสนอวิสัยทัศน

☺ ขอเชิญรวมงานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2550
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมงานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2550 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กํานดการ
เวลา 8.30 น.
ขบวนของคณะ สถาบัน สํานัก พรอมกัน ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน
เวลา 9.00 น.
เคลื่อนขบวนเดินรอบสระพระพิรุณ (เกณฑการตัดสินริ้วขบวน ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค
ความสนุกสนาน ความพรอมเพรียง ตรงตอเวลา และจํานวนผูเขารวมขบวน)
เวลา 10.00 น.
กอพระทราย (เกณฑการตัดสิน ขนาดของเจดียและบริเวณโดยรอบ การสื่อความหมาย ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค )
การละเลนพื้นบาน
 เดิน 3 ขา มหาสนุก
หนวยงานละ 2 คน
 ปดตาตีปบ
หนวยงานละ 2 คน
 พายผลัด เรือนอยลอยวารี
หนวยงานละ 2 คน
 โยนผลัด ลูกนอยกลอยใจ
หนวยงานละ 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน)
เวลา 10.30-11.30 น.
พิธีสงฆ
เวลา 11.30-12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
เวลา 12.30 น.
สรงน้ําพระพุทธรูป สรงน้ําพระพิรุณ รดน้ําขอพรคณาจารย และผูอาวุโส
และมอบรางวัลผูชนะเลิศขบวนแหและการกอพระทราย
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการ
เวลา 13.30-14.00 น.
ลงทะเบียนผูมารวมงาน
เวลา 14.05-14.15 น.
รองคณบดีกําแพงแสน กลาวตอนรับและแจงวัตถุประสงคในการจัดงาน
เวลา 14.20-15.00 น.
สรงน้ําพระพุทธรูปรดน้ํา ขอพรผูอาวุโส ไดแก
1. รองศาสตราจารย พรรณจิตต นิลกําแหง
2. รองศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล
เวลา 15.00 น.
รับประทานอาหารวางรวมกัน รื่นเริงตามอัธยาศัย
ขอมูลจาก : งานวิเทศและประชาสัมพันธ มก. กพส. และ ประชาสัมพันธ สพ.กพส.
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☺ ขาวจากโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
Xโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน งดใหบริการรักษาสัตว ในชวงวันหยุดสงกรานต ระหวางวันที่ 13-16 เมษายน 2550 เพื่อใหบุคลากรไดเขา
รวมงานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ***หากมีสัตวปวยฉุกเฉินกรุณาติดตอ โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ โทรศัพท 032-351715-6
Y โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ใหบริการ ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับสุนัขและแมว ในวิทยาเขตกําแพงแสน ในราคาพิเศษ ครึ่ง
ราคา ตัวละ 25 บาท ในวันเสารที่ 21 เมษายน 2550 ตามสถานที่ดังนี้
- เวลา 9.00-10.00 น. ที่บริเวณอาคารสํานักงานแฟลตขาราชการ
- เวลา 10.00-11.00 น. ที่สนามเด็กเลน หมูบานเกษตร 1
- เวลา 11.00-12.00 น. หมูบานเกษตร 3
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ โครงการฝกอบรม
ขอเชิญ เจาหนาที่ประจําโรงฆาและผูประกอบการโรงฆารวมทั้งผูสนใจทั่วไปเขารวมโครงการอบรมโปรแกรมบันทึกและติดตามวิการ
ณ โรงฆาสุกร จัดโดย ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550 และ วันพุธที่ 25 เมษายน
2550
เวลา

หัวขอการอบรม

8.40 น.
9.00 น.
9.15 น.
10.00 น.

ลงทะเบียน / กาแฟและอาหารวาง
พิธีเปดและแนะนําการอบรม
การตรวจใหคะแนนวิการของอวัยวะและซากสุกรหลังฆา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ
อวัยวะภายในและซากสุกร
แนะนําโปรแกรมบันทึกและติดตามวิการโรงฆา
- ลักษณะการทํางานและการใชงาน
- การแปรผลและวิเคราะหขอมูล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติการ
-การดูวิการและพยาธิสภาพของตัวอยางอวัยวะ
- ฝกการบันทึกขอมูลและใชงานโปรแกรม
วิเคราะหผลการดูวิการของผูเขาอบรมแตละทาน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
พิธีปดการอบรม

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.
16.30 น.
17.00 น.

วิทยากร

สถานที่

อ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
บุคลากรในภาควิชา

หองบรรยาย
ชั้น 3

อ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ

บุคลากรในภาควิชา
อ.น.สพ.ชัยเทพ พูลเขตต

หองปฏิบัติการ

บุคคลากรภายในภาควิชา
บุคคลากรภายในภาควิชา

หอง
คอมพิวเตอร

รายละเอียดโครงการ ติดตอสมัครเขาอบรมภายในวันที่ 12 เมษายน 2550 โดยไมเสียคาใชจายในการอบรม รับสมัครนายสัตวแพทย
เขารับการอบรม จํานวน 20 ทาน สถานที่อบรม คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน จ.นครปฐม ผูดําเนิน
โครงการ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จ. นครปฐม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสมัครเขาอบรม ไดที่ ผูประสานงานโครงการ คุณธัญมน แตงเอี่ยม หรือ อ.สพ.ญ. ธัญญลักษณ ขันธะมูล
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและบริการวินิจฉัย โทร. 034-351901-3 (ตอ 4201) โทรสาร 034-351405 Email: fvettlk@ku.ac.th มือถือ
081- 932 5422
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
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☺ บรรยายการเสนอผลงานวิทยานิพนธ
ขอเชิญ อาจารย บุคลากร และผูสนใจทุกทานฟงการบรรยายการเสนอผลงานวิทยานิพนธ วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.
ในหัวขอเรื่อง
“Comparative activities of glutathione-transferase and dialdehyde reductase toward aflatoxin B1 in livers of pigs and experimental animals”
โดย อ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล
 “Mutagenicity and toxin effects in rats of locol brand Canine dry food”
โดย อ.สพ.ญ.ธัญญลักษณ ขันธะมูล
ณ หอง 4-309 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน **สํารองที่นั่งไดที่ คุณธัญมน แตงเอี่ยม
งานธุรการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย โทร.034-351901-3 ตอ 4201 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2550

☺ ขอเชิญรวมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทาน รวมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ในหัวขอ “รักคน รักอาชีพ รักองคกร” ระหวาง
วันที่ 22-24 เมษายน 2550 ณ โรงแรมมิลฟอรดพาราไดซ (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกําหนดการดังนี้
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ขอมูลจาก : คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน

☺ ขอเชิญฟงการนําเสนอวิสัยทัศน
ขอเชิญอาจารยและบุคลากร 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

สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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