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การปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
งานธุรการกําแพงแสน ไดรับอนุมัติใหปรับแผนภูมิการแบงสวนราชการ
การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR)

ขาวกิจกรรม

ธ.กรุงศรีฯ มาใหบริการรับชําระคาลงทะเบียนนิสิตสัตวแพทยฯ
เชิญบุคลากรถายภาพ เพื่อติดบัตร Key Card
พนักงานเครือ่ งคอมพิวเตอร ลาออก
โรงพยาบาลสัตวฯ กพส. ไดรบั อนุมัติใหปรับปรุงเครื่องเสียง
พัฒนาคณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
นิสิตปริญญาโทจากตางประเทศมาทําการศึกษาที่คณะฯ

☺ การปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
โรงพยาบาลสั ต ว มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กํ า แพงแสน จะทํ า การจ า งเหมาปรั บ ปรุ ง โรงพยาบาลสั ต ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ซึ่งประกอบดวยรายการถนน (การเขา-ออกหนาอาคาร) ปรับปรุงพื้นหองสันทนาการ ปรับปรุง
พื้นหินขัด ปรับระดับขั้นบันได และรายการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กดานหนาโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน โดยวิธีพิเศษเนื่องจากชวงฤดูฝนสภาพพื้นดินเขา-ออกมีสภาพเฉอะแฉะ ที่มีผลใหผูมารับบริการไมไดรับความสะดวกใน
การเขาถึง อีกทั้งพื้นที่ตางระดับที่มีผลทําใหผูมารับบริการอาจะสะดุดและหกลมได โดยใชเงินโครงการพัฒนาวิชาการ วงเงิน 182,000.บาท โดยนายทรงพล พวงนาคพันธุ เปนผูเสนอราคาได และอยูระหวางการสรุปผล.
ที่มา : หนวยคลังและพัสดุ งานธุรการกําแพงแสน

☺ งานธุรการกําแพงแสน ไดรับอนุมตั ิใหปรับแผนภูมกิ ารแบงสวนราชการ
งานธุรการกําแพงแสน ไดรับอนุมัติใหปรับแผนภูมิการแบงสวนราชการภายในและโครงสรางการบริหารงานภายในของงาน
ธุรการกําแพงแสน ทั้งนี้ เพื่อใหลักษณะงานของหนวยงานธุรการ กําแพงแสน มีความกระชับขึ้นและสอดคลองกับจํานวนบุคลากรที่มี
จํากัด ซึ่งจะสะดวกตอการมอบหมายและติดตามงานได (ดังรายละเอียดในหนาถัดไป)
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ที่มา : หนวยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา งานธุรการกําแพงแสน
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☺ การจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ไดกําหนดแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ประมาณเดือนสิงหาคม 2547 ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมพรอมรับการตรวจสอบ จึงขอให
ภาควิชา/หนวยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547) ใหแลวเสร็จภายใน เดือน
กรกฎาคม 2547.
ที่มา : ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

☺ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากําแพงแสน มาใหบริการรับชําระคาลงทะเบียนนิสติ สัตวแพทยฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากําแพงแสน มาอํานวยความสะดวกในการใหบริการรับชําระคาลงทะเบียนนิสิตสัตวแพทยฯ ตั้งแต
วันที่ 15-18 มิถนุ ายน 2547 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บริเวณโถง หนาหองสมุด อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 3 .
ที่มา : งานธุรการกําแพงแสน

☺ เชิญบุคลากรถายภาพ เพื่อติดบัตร Key Card
ขอเชิญ อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางทุกทาน (ที่เลือกใชการด) สําหรับติดบัตร เขา-ออก อาคารผานระบบ
ประตู เปด-ปดอัตโนมัติ ดวยคียการด โดยขอใหติดตอที่ คุณอารี ทองคํา หรือ คุณกฤษฎา ภูนาโคก หนวยโสตฯ คณะสัตวแพทยฯ มก.
กําแพงแสน
- อาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 21-22 มิถุนายน 2547 เวลา 10.00-16.00 น.
- ลูกจางประจํา และ ลูกจางชั่วคราว วันที่ 23-24 มิถุนายน 2547 เวลา 10.00-16.00 น.
ที่มา : งานธุรการกําแพงแสน

☺ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ลาออก
นายศักรินทร ศรีชาย ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ขอลาออก
ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2547 เพื่อไปศึกษาตอ.
ที่มา : หนวยบริหารและธุรการ งานธุรการกําแพงแสน

☺ ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คณะฯ จะปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร พรอม ติดตั้งWirelees Access Point รวม 7 จุดขณะนี้อยูระหวาง
การประกาศสอบราคาจางเหมา ตั้งแตวันที่ 15-28 มิถุนายน 2547
ที่มา : หนวยคลังและพัสดุ งานธุรการกําแพงแสน
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☺ การปรับปรุงระบบเครือ่ งเสียง โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตวฯ กพส. ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเครื่องเสียงใหม โดยใชงบประมาณจากโครงการพัฒนาวิชาการ วงเงิน
100,000.-บาท ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ที่มา : หนวยคลังและพัสดุ งานธุรการกําแพงแสน

☺ พัฒนาคณะฯ
วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2547 บุคลากรรวมกันพัฒนาคณะฯ ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2547

ที่มา : งานธุรการกําแพงแสน

☺ นิสิตปริญญาโทจากตางประเทศมาทําการศึกษาที่คณะฯ
MS.Olutolani Oni(Tola) นิสิตปริญญาโทจาก Royal Veterinary College ประเทศอังกฤษ
มาทําการศึกษาวิจัย เรือ่ ง Leptospirosis ในชาง ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2547
โดยมี อ.สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่มา : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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