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 13/2550 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ปฐมนิเทศนิสติ ใหม (ระดับบัณฑิตศึกษา)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหมและพบผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2550
โครงการพบผูปกครองนิสิตชั้นปที่ 4
โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ปฐมนิเทศนิสิตใหม (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ขอเชิญอาจารย และนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษาทุกทาน เขารวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ระดับบัณฑิตศึกษา
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย แผน ก แบ ก2
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองเรียน 4-309 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ วันปฐมนิเทศนิสิตใหมและพบผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2550
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมงานวันปฐมนิเทศนิสิตใหมและพบผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 31
พฤษภาคม 2550 เวลา 8.00-12.00 น. ณ หองบรรยาย 2-3 ชั้นลาง อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ โครงการพบผูป กครองนิสิตชัน้ ปที่ 4
ขอเชิญ อาจารยและบุคลากรทุกทานรวมโครงการพบผูปกครอง ชั้นปที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2550 วันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2550 ณ หอง 4 – 301 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการ
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น.
ทัวรผูปกครอง : เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร และวิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
10.30 – 10.45 น.
พักผอนและรับประทานอาหารวาง / ชมวิดีทัศนแนะนํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
10.45 – 11.00 น.
กลาวตอนรับโดยรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ
11.00 – 11.15 น.
แนะนําหลักสูตรและการเรียนการสอนทางคลินิก โดย อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
11.15 – 11.30 น.
กิจกรรมนิสิต/สโมสรนิสิต โดย อาจารย น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห (ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต กําแพงแสน)
11.30 – 12.00 น.
ผูปกครองและนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การเสวนาหัวขอ “สายงานวิชาชีพสัตวแพทย”
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 15.30 น.
การเสวนาหัวขอ “สายงานวิชาชีพสัตวแพทย” (ตอ)
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา
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☺ โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ
ขอเชิญผูที่สนใจทุกทาน เขารวมโครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการปญหาระบบสืบพันธุโคนม” วันเสารที่ 26 พฤษภาคม
2550 ณ หองบรรยาย 309 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ผูมีความประสงคเขารวมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียด และ download ใบสมัคร ไดที่ เว็บไซต http://www.vet.kps.ku.ac.th
คาลงทะเบียน จํานวน 1,000.- บาท โดยชําระไดดังนี้
• ธนาณัติ สั่งจาย คุณอุบลวรรณ เอกทุงบัว ปณ.กําแพงแสน
•โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.ไทยพาณิชย สาขายอย กําแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน เลขที่บัญชี 769 – 2 – 00001 – 0
หมายเหตุ ผูเขารวมโครงการจะไดรับหนวยกิตสะสมจากศูนยการศึกษา ตอเนื่องทางสัตวแพทย (ศ.ศ.สพ.)
กรุณาแฟกซใบลงทะเบียน พรอมทั้งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 034–351405 หรือ 034–351901-3 ตอ 1501
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

☺ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงกําหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 ใน
สวนของคณะสัตวแพทยศาสตร วันที่ 16 สิงหาคม 2550 (บาย) และ 17 สิงหาคม 2550.
ขอมูลจาก : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

