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 5/2550 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550

ขอเชิญเสนอชือ่ ผูแทนขาราชการและพนักงานเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คําสั่งเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
เกร็ดนารู
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ขอเชิญเสนอชื่อผูแทนขาราชการและพนักงานเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ขอเชิญขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผูแทนขาราชการและพนักงาน เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สถานที่ ดังนี้
& วิทยาเขตบางเขน หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงคสงคราม
& วิทยาเขตกําแพงแสน หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
& โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ หองธุรการ รพส.มก.หนองโพ
หลักเกณฑ
ใหเสนอชื่อ-สกุล ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ไดคนละ 1 ชื่อ
ผูมีคุณสมบัติไดรับการเสนอชื่อ
1.เปนขาราชการและพนักงานในคณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
2.ผูไดรับการเสนอชื่อ จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนงคณบดี หรือผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงคณบดีในคณะที่มีการสรรหา
ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ
จะตองเปนขาราชการและพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา และปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร มาไมนอย
กวา 2 ป
หมายเหตุ กรณีไมสามารถเสนอชื่อตามวันเวลาที่กําหนด เนื่องจากติดภารกิจ ติดตอใชสิทธิลวงหนาไดที่
วิทยาเขตบางเขน ติดตอ คุณนิตยา แจงโพธิ์นาค
วิทยาเขตกําแพงแสน ติดตอ คุณธเนศ เสถียรโยธิน
โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ ติดตอ คุณกุลนิษฐ ภวพงศสุภัทร
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ คําสั่งเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
- คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 007/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 เรื่องใหหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน พนจากตําแหนง
เนื่องจาก ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน มีความจําเปนตองเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตรจึงให ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน พนจากหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2550
- คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 008/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง แตงตั้งหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง
เนื่องจาก ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน ไดขอพนตําแหนงหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน เพื่อใหการบริหารงานภายใน
หนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งให อ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตว
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ใหญและสัตวปา เปนหัวหนาหนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 4/2546 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญละสัตวปา
คําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 010/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิก
สัตวใหญและสัตวปา
เนื่องจาก ผศ.น.สพ.ธเนศร ทิพยรักษ จะครบวาระการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ในวันที่ 27
มิถุนายน 2550 เพื่อใหการบริหารงานภายในภาควิชาฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสัตวใหญและสัตวปา ดังนี้
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ประธานกรรมการ
2. กรรมการประจําคณะฯ ประเภทตัวแทนคณาจารย กรรมการ
( ผศ.ดร.ชูศรี ศรีเพ็ญ)
3. หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
กรรมการ
(รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร)
กรรมการ
4. เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร
เลขานุการ
(น.ส.ยุพิน ภวพงศสุภัทร)
5. นางนิตยา แจงโพธิ์นาค
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่กําหนดวิธีการสรรหาใหเหมาะสม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อตามรายชื่อผูมีสิทธิเสนอมา
แลวพิจารณากลั่นกรองผูที่เหมาะสม จํานวน 1 ชื่อ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
ขอเชิญอาจารยทุกทานรวมโครงการ “ปจฉิมนิเทศนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6” ในวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

Á วิธีลวกสะเดาใหมีใบเขียวสดนารับประทาน
หนานี้เมนูอาหารหลายทานคงตองมีสะเดาจิ้มน้ําปลาหวานรวมอยูดวย วันนี้มีเคล็ดลับงายๆมาฝาก
วิธีลวกสะเดาใหมีใบเขียวนารับประทาน ตมน้ําเดือด ใสน้ํามันพืชลงในน้ําเดือดเล็กนอย จากนั้นจึงนําใบ
สะเดาลงไปลวก พอประมาณ เทานี้ใบสะเดาลวกก็จะมีสีเขียวสดนารับประทานแลว
เกร็ดนารูจาก : รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ

 คําศัพทประจําสัปดาห :
baccalaureate อานวา แบคคานเลอเรท แปลวา ผูสําเร็จปริญญาตรี ,บัณฑิต
คําความหมายเดียวกัน : bachelor; graduate

สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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