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ปที่ 3 ฉบับที่ 7/2550 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550

ผลการสรรหาผูแทนขาราชการและพนักงานเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ขอแจงประเภทกีฬาในการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
ขอเชิญผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ตอบแบบสอบถาม
รายงานการใชน้ํามันของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
รายงานการจายคาสาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ 2550
โครงการฝกอบรม
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ผลการสรรหาผูแทนขาราชการและพนักงานเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ตามที่งานประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแจงใหเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทน
ขาราชการและพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บัดนี้
การดําเนินการสรรหาไดเสร็จสิ้นแลว ผลปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอชื่อ จํานวน 226 คน มาใชสิทธิจํานวน 191 คน (คิดเปนรอยละ 84.51) ไมมาใช
สิทธิจํานวน 35 คน (คิดเปนรอยละ 15.49) ดังนี้
1. รศ.พ.อ.(หญิง)มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ
ไดคะแนน
66 คะแนน
2. รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ
ไดคะแนน
57 คะแนน
3. รศ.น.สพ.วรศักดิ์ ปจฉิมะศิริ
ไดคะแนน
27 คะแนน
4. อ.น.สพ.ดร.สันติ แกวโมกุล
ไดคะแนน
25 คะแนน
5. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
ไดคะแนน
8 คะแนน
6. รศ.น.สพ.สมชัย พงศจรรยากุล
ไดคะแนน
2 คะแนน
7. อ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
ไดคะแนน
2 คะแนน
8. อ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป
ไดคะแนน
1 คะแนน
9. อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
ไดคะแนน
1 คะแนน
10. ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชโรจน
ไดคะแนน
1 คะแนน
11. ไมเสนอชื่อ
ไดคะแนน
1 คะแนน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอแจงประเภทกีฬาในการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2550
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทานรวมแขงขันและเชียร ในการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจําป 2550 ในระหวางวันที่ 19-30
มีนาคม 2550 โดยแบงชนิดกีฬาที่แขงขัน จํานวน 12 กีฬา ดังนี้
1.กอลฟ
2.ฟุตบอลชาย
3.วอลเลยบอล
4.เซปคตะกรอ
5.ตะกรอลอดบวง
6.เปตอง
7.แบดมินตัน
8.วิ่งมินิมาราธอน
9.สนุกเกอรและบิลเลียด 10.เทนนิส
11.เทเบิลเทนนิส
12.กรีฑา
ผูที่สนใจจะเขารวมแขงขันกีฬา โปรดติดตอผูประสานงานดานกีฬาของคณะสัตวแพทยฯ คุณสุจิต ลิ้มทองสุข โทร.ภายใน 1113 โทรมือ
ถือ 081-6156340
ขอมูลจาก : คุณสุจิต ลิ้มทองสุข
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☺ ขอเชิญผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ตอบแบบสอบถาม
ดวยขณะนี้ทางโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน กําลังทําการสํารวจแบบสอบถาม เรื่อง“ความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว
มก. กําแพงแสน” ในชวงวันที่ 1-31 มีนาคม 2550เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาในดานการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปน
โรงพยาบาลสัตว อางอิงในเขตภาคตะวันตก โดยจะมอบพวงกุญแจ สัตวเลี้ยงยิ้มไดของ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน เพื่อเปนที่ระลึกใหทาน
เจาของสัตวทุกทานที่สละเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถาม
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ รายงานการใชน้ํามันของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
รายงานการใชน้ํามันของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปงบประมาณ 2549-2550 รายงาน เมื่อเดือนธันวาคม 2549
มีดังนี้
เดือน/ป
ธันวาคม 2549

น้ํามัน * (ลิตร)
5,160.17

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง
แกสโซฮอล (ลิตร)
17

จํานวนเงิน (บาท)
112, 544.13

ขอมูลจาก : คุณสุจิต ลิ้มทองสุข

☺ รายงานการจายคาสาธารณูปโภค จากเงินงบประมาณและเงินรายไดคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ขอมูลจาก : งานดานการเงินและบัญชี
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☺ โครงการฝกอบรม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สัตวแพทยสภา และกรมปศุสัตว จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การ
ฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง ประจําป 2550” ระหวางวันที่ 6 มีนาคม 2550 – 18 มีนาคม 2550 และ
ระหวางวันที่ 26 มีนาคม 2550 – 8 เมษายน 2550 ณ หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย
ศักดิ์ภูอราม เปนหัวหนารับผิดชอบโครงการ.
ขอมูลจาก : ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Hub (อานวา ฮับ) มีความหมายโดยทั่วไป คือ เปนสวนกลางของลอ ในดาน data communication นั้น hub เปนสถานที่
ของการรวมขอมูลจากหลาย ๆ ทิศทางและสงตอไปยังทิศทางอื่น ตามปกติ hub มักจะรวม switch บางประเภท ซึ่ง hub มีลักษณะที่
เปนที่รวมของขอมูล และ switch ทําหนาที่คนหาขอมูลและสถานที่สงตอขอมูลจากที่รวมขอมูล นอกจากนี้ hub ยังรวมถึง router
1. ใน topology ของเครือขาย topology ของ hub ประกอบดวย backbone ที่แหลงรวมของสายตอเชื่อมและมีจุดการเชื่อใหกับ
อุปกรณ สําหรับผูใชอินเตอรเน็ตที่ไมไดตอกับระบบเครือขายแบบ การใช topology ในกรณีเปนการติดตอกับผูใหบริการสําหรับ
เครือขายระบบอื่น topology คือ เครือขายแบบ bus และ ring
2. สินคาประเภทเครือขาย hub มักรวมถึงการด modem สําหรับการหมุนติดตอ การดของ gateway สําหรับการตอกับระบบ
เครือขายแบบ (เชน Ethernet) และสายตอเชื่อมหลัก
ขอมูลจาก : http://www.widebase.net/knowledge/itterm/it_term_desc.php?term_id=hub&term_group=H

สงขอมูลไดท.ี่ ..คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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