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
ทําบุญบานสัตวแพทย ประจําป 2550
โครงการฝกอบรม
ผลการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจําป 2550 ของคณะสัตวแพทยศาสตร
ผลการประกวดกอพระทราย ในวันสงกรานต ของวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
สารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาและภาวการณหางานทํา
บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่
แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ปที่ 3 ฉบับที่ 12/2550 วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของงานธุรการกําแพงแสน
โครงการพัฒนาวิชาการ ของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ทําบุญบานสัตวแพทย ประจําป 2550
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมงานทําบุญบานสัตวแพทย ประจําป 2550 เลี้ยงพระเพล รวมถวายจตุปจจัยและอาหารถวายพระ
และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ในวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 น. ณ อาคารคลินิกสุขภาพชางและสัตวปา (อาคารโรงชาง)
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของงานธุรการกําแพงแสน
ขอเชิญอาจารย และบุคลากร และผูที่สนใจทุกทาน รวมโครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของงานธุรการกําแพงแสน วาดวยเรื่อง
“การบริการเพื่อความเปนเลิศ” โดยวิทยากร รศ.จินตนา บุญบงการ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.0015.00 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน *** ผูที่สนใจแจงชื่อสํารองที่นั่งไดที่ คุณธเนศ
เสถียรโยธิน งานธุรการกําแพงแสน โทร.034-351901-3 ตอ 1101, 1111, 1115, 1117 หรือโทร.เบอร 4 ตัวภายใน 3464 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม
2550.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ โครงการฝกอบรม
ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร จัดโครงการฝกอบรมเรื่อง “Swine Refreshing Course 2007”
ใหกับพนักงานบริษัท ไบเออรไทย จํากัด จํานวน 16 ทาน ระหวางวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550 ณ หอง 4-309
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ โครงการพัฒนาวิชาการ ของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอเชิญ อาจารย บุคลากร และผูสนใจทุกทาน เขารวมฟงบรรยายในโครงการพัฒนาวิชาการ ของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน เรื่อง
ระบาดวิทยาและสถิติงานวิจัยสําหรับสัตวแพทย ณ หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
วันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.00-16.00 น. หัวขอ “การทํางานวิจัยในภาคสนามและแรงจูงใจในการทํางานวิจัย”
บรรยายโดย รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม
วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 14.00-16.00 น. หัวขอ “งานทางระบาดวิทยาและการประยุกตใชในการทําวิจัย”
บรรยายโดย ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
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☺ ผลการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจําป 2550 ของคณะสัตวแพทยศาสตร
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เขารวมกิจกรรมงานกีฬาบุคลากรภายใน ประจําป 2550
ระหวางวันที่ 19-30 มีนาคม 2550 โดยไดรับรางวัลในประเภทกีฬาดังตอไปนี้
รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยมีรายชื่อผูจัดการทีม และนักกีฬาดังนี้
1.อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
ผูจัดการทีม
นักกีฬา
2.ผศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
3.อ.น.สพ.สมชัย สัจจาพิทักษ
”
4.ผศ.น.สพ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
”
5.อ.น.สพ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
”
6.อ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน
”
7.นายจิตรกร วิริยารัมภะ
”
8.นายสมพงษ บันลือพงศพันธุ
”
9.นายทนงศักดิ์ สระทองยา
”
10.นายประกรณ จาละ
”
11.นางอุบลวรรณ เอกทุงบัว
”
12.นางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ
”
13.นางสาวสิริลักษณ จาละ
”
14.นางสาวสุดธิษา เหลาเปยม
”
15.นางสาวนงเยาว ดอนสมไพร
”
16.นางสาววารินทร อินโอสถ
”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาแบดมินตัน โดยมีรายชื่อผูจัดการทีม และนักกีฬาดังนี้
1.อ.น.สพ.กรวิชญ อนุกูลวุฒิพงศ
ผูจัดการทีม
2.อ.น.สพ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
นักกีฬา
3.นายจิตรกร วิริยารัมภะ
”
3.อ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา
”
4.ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
”
5.นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
”
6.นางสาวสาหราย พูลเพิ่ม
”
7.นางสิริลักษณ จาละ
”
8.นางสาววารินทร อินโอสถ
”
9.นางอุบลวรรณ เอกทุงบัว
”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกีฬาเปตอง โดยมีรายชื่อผูจัดการทีม และนักกีฬาดังนี้
1.ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
ผูจัดการทีม
2.นางสุวรรณา ทิพยรักษ
นักกีฬา
3.นางประทุม ใจขํา
”
4.นางสาววรภัทรา ใจขํา
”
อานตอหนา 3 &&&
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ประเภทกรีฑา พุงแหลน ทุมน้ําหนัก ขวางจักร กระโดดไกล โดยมีรายชื่อผูจัดการทีม และนักกีฬาดังนี้
นายสุขสันต ฉ่ําสิงห
ผูจัดการทีม
รุน
ประภทกีฬา
ชื่อนักกีฬา
รางวัลที่ไดรับ
ชาย รุนอายุไมเกิน 36 ป
วิ่ง 1500 เมตร
นายภัทราวุธ แสงนวล
รองชนะลิศ อันดับ 2
ชาย รุนอายุ 36 ป ขึ้นไป
วิ่ง 100 เมตร
นายสุขสันต ฉ่ําสิงห
รองชนะลิศ อันดับ 2
รองชนะลิศ อันดับ 1
หญิง รุนอายุไมเกิน 35 ป
วิ่ง 4x400 เมตร
สพ.ญ.ธีราภรณ พูลพิพัฒน
นางสาวสุดธิษา เหลาเปยม
นางสาวนองนิด เกาลิ้ม
นางสาววาสนา สีสองหอง
รองชนะลิศ อันดับ 2
หญิง รุนอายุไมเกิน 35 ป
วิ่ง 5x80 เมตร
นางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต
นางสาวมนธิชา ชูอิฐ
นางสาวนงเยาว ดอนสมไพร
นางสาววาสนา สีสองหอง
นางสาววรภัทรา ใจขํา
หญิง รุนอายุไมเกิน 35 ป
วิ่ง 800 เมตร
นางสาวสุดธิษา เหลาเปยม
รองชนะลิศ อันดับ 1
หญิง รุนอายุไมเกิน 35 ป
วิ่ง 400 เมตร
นางสาวสุดธิษา เหลาเปยม
รองชนะลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศอับดับ 1
หญิง รุนอายุ 36 ป ขึ้นไป
วิ่ง 4x100 เมตร
นางภัทรา มูลจิตร
นางสุวรรณา ทิพยรักษ
นางสาหราย พูลเพิ่ม
นางสาวอารี ทองคํา
ชาย
กระโดดไกล
นายสุขสันต ฉ่ําสิงห
รองชนะเลิศอับดับ 1
หญิง
กระโดดไกล
นางสาหราย พูลเพิ่ม
ชนะเลิศ
และทางคณะสัตวแพทยศาสตร ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือเขารวมแขงขันกีฬาทุกประเภท
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ มก. กําแพงแสน

☺ ผลการประกวดกอพระทราย ในวันสงกรานต ของวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
จากที่ อาจารย บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดเขารวม
งานอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ของวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
และภายในงานไดจัดใหมีการประกวดแขงขันกอพระทราย ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ มก. กําแพงแสน

☺ สารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทําของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปพ.ศ.
2546-2549 โดยเขาไปดูไดที่เว็บไซต http://www.planning.ku.ac.th/employ/company/first_grad.html ตั้งแตวันที่ 19-30 เมษายน 2550.
ขอมูลจาก : กองแผนงาน มก.
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☺ บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่
โรงพยาบาลนครปฐม ใหบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการดานทันตกรรมแกอาจารย ขาราชการ
และลูกจางประจํา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2550
ที่คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดร.ชวลิต ฮงประยูร
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน

นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ

ผศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.สิรินทรพร สินธุวณิชย
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

ขอมูลจาก : งานวิเทศและประชาสัมพันธ มก. กพส.
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☺ “โครงการปนน้าํ ใจใหนอง” โดยภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกทาน และผูมีจิตศรัทธา รวมบริจาค เงิน เสื้อผา รองเทา อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ ที่ไมใชแลวไดใน
“โครงการปนน้ําใจใหนอง” ซึ่งจัดโดยภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย ณ โรงเรียนบานตลุง หมู 6 ตําบลดอนแสลบ
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตยที่ 20 พฤษภาคม 2550 มีรถออกหนาคณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน เวลา 8.00 น. โดยสงรวบรวม
ไดที่ คุณกาญจนา ลัดดากลม หรือ คุณสุวรรณา ทิพยรักษ
*** ผูที่ประสงคจะรวมบริจาคสิ่งของ มีจุดรับบริจาค 2 ที่ คือ
1. งานธุรการกําแพงแสน
2. หอง 4-214 ธุรการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

คําศัพทประจําสัปดาห
การใหบริการเพื่อความเปนเลิศ
(Service for Excellence)
เปาหมายของการดําเนินธุรกิจ คือ การใหบริการแกลูกคา และความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจก็คือ
การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา หรืออาจกลาวไดวา การใหบริการที่ดีที่สุดคือ หัวใจของการทําธุรกิจ
ดังนั้นทั้งผูบริหาร และพนักงานขององคกรใดๆ ขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ควรมีความรู และไดรับการฝกฝน
ในเรื่องการใหบริการที่ดี และประทับใจแกลูกคา
ทั้งนี้เพื่อทายที่สุดแลว จะยังผลดีตอภาพลักษณ และความสําเร็จขององคกร

สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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