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สัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
งานประกวดสุนัขและแมว
ทุนการศึกษาตางประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

เชิญชวนใสเสือ้ สีเหลือง
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45
ลงทะเบียนนักวิจัย

ปที่ 3 ฉบับที่ 3/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550

คําศัพทประจําสัปดาห

☺ สัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญทานที่สนใจรวมประชุมเพื่อใหขอเสนอแนะ โครงการสัมมนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หอง 505/5 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (โรงพยาบาลสัตว) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
กําหนดการ
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 13.40 น.
13.40 - 13.55 น.
13.55 - 14.05 น.
14.05 – 14.15 น.
14.15 – 14.25 น.
14.25 – 14.35 น.
14.35 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
แนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวม
โดย รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
แนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา และหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
โดย อ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
แนะนําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาเขตรอนทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร
แนะนําหลักสูตรคลินิกศึกษา หมวดวิชาสุกร
โดย อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
แนะนําหลักสูตรคลินิกศึกษา หมวดวิชาโค
โดย ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
แนะนําหลักสูตรคลินิกศึกษา หมวดวิชาสัตวเลี้ยง
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
แนะนําหลักสูตรคลินิกศึกษา หมวดวิชามา
โดย อ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
แนะนําหลักสูตรคลินิกศึกษา หมวดวิชาสัตวน้ํา
โดย อ.น.สพ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
ผูรวมสัมมนาเสนอแนะขอคิดเห็น

ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษากําแพงแสน

☺ เชิญชวนใสเสื้อสีเหลือง
ขอเชิญชวน อาจารย และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทุกทาน ใสเสื้อสีเหลือง ทุกวัน
ในชวงเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550และ โดยมติของคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ไดมีมติเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวมเสื้อเหลือง
เพื่อรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

อานตอหนา 2
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☺ งานประกวดสุนัขและแมว
คณะสัตวแพทยศาสตร ขอเชิญชมและสงสุนัขและแมวชิงถวยพระราชทาน ในงานเกษตรแฟร 2550
วันเสารที่ 3 กุมภาพันธ 2550 ตั้งแตเวลา 8.00-17.00 น. ณ บริเวณสนามรักบี้ และชมรมยูโด-ไอคิโด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ สลก. บางเขน

☺ ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญรวมงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 ระหวางวันที่ 30 มกราคม 2550
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 โดยแบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
1. หมวดเกษตรศาสตร
ประกอบดวยสายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกษตร ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขาประมง และสาขาสงเสริม
การเกษตรและคหกรรมศาสตร
2. หมวดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยสายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. หมวดศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
ประกอบดวยสายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาศึกษาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ มก. บางเขน

☺ ทุนการศึกษาตางประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชาสัมพันธ ทุนรัฐบาลญี่ปุน และรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 โครงการ
ดังนี้
ทุนรัฐบาลญี่ปุน Japanese Government (Monbukagakusho MEXT) Scholarship, Research Student for 2007
จาก Chiba University ประเทศญี่ปุน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Japan Program at Chiba (J-PAC) 2007-2008 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ Kyoto University (Kyoto University International Educatation Program : KUINEP)
ประเทศญี่ปุน
รายละเอียดติดตอคุณนีรชา กลันทะกะสุวรรณ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ โทรศัพท 02-9428178 หรือที่เว็บไซต http://www.intaff.ku.ac.th
ขอมูลจาก : กองวิเทศสัมพันธ มก.

☺ ลงทะเบียนนักวิจัย
ขอเชิญอาจารย และนักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ทุกทาน เขาไปลงทะเบียนนักวิจัย ไดที่เว็บไซต

http://biodata.trf.or.th

ซึ่งเกี่ยวกับ Bio Data ฐานขอมูลนักวิชาการประเทศไทย และอยาลืม Update ขอมูลเปนประจําดวย เพื่อประโยชนของตัวทานเอง .
ขอมูลจาก : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 คําศัพทประจําสัปดาห :
Abstain (อานวา แอปสเทน) แปลวา ไมลงคะแนนเสียง

สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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