จัดทําโดย...งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายใน 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

ปที่ 1 ฉบับที่ 23/2547 : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปยมคุณธรรม ชี้นําสังคม

& กิจกรรมของคณะฯ ในงานเกษตรกําแพงแสน
& อาจารยเดินทางไปฝกอบรมทุนญี่ปุน
& กองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ขาวกิจกรรม

J กิจกรรมของคณะสัตวแพทยฯ ในงานเกษตรกําแพงแสน 4-10 ธันวาคม 2547
วันที่

กิจกรรม

เวลา

5 ธันวาคม 2547

โครงการประกวดมาพื้นเมือง(มาแหนาค)

8.30-13.30 น.

7-10 ธันวาคม 2547

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ดานการปองกันโรค จัดบอรด
นิทรรศการ วิดีโอ จัดตูเลี้ยงสัตวน้ํา รับปรึกษาปญหาสัตวน้ํา
นิทรรศการดานความปลอดภัย ดานอาหาร
แสดงการตรวจคุณภาพน้ํา
แสดงมาตรฐานสุขาภิบาลสําหรับโรงอาหารตามกระทรวง
สาธารณสุข แสดงการตรวจคุณภาพน้ํานม แสดงการตรวจหา
สารพิษจากเชือ้ รา
การแขงขันตอบปญหา เรื่อง “ อาหารสะอาดปลอดภัยดวยสัตว
แพทย” ระดับ ม.ตน
การนําเสนอรายงานปญหาพิเศษของนิสิตสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
สัมมนาเรื่อง ทันโรค ทันเหตุการณ กับการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ 3

9.00-16.30น.

7-10 ธันวาคม 2547

8 ธันวาคม 2547
8-9 ธันวาคม 2547
10 ธันวาคม 2547
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

สถานที่
สนามบาสฯและสนามฟุตบอล
หนาโรงยิม
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

9.00-16.30 น.

หองประชุมวิชาการ 1 อาคารศุนย
มหาวิทยาลัย

10.00-12.00น.

อาคารโรงพยาบาลสัตว กพส.

9.00-13.00 น.
9.00-16.00 น.

หอง 303 อาคาร ศร. 2
หอง 303 อาคาร ศร. 2

?????

J อาจารยเดินทางไปฝกอบรมทุนรัฐบาลญี่ปุน
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข เดินทางไปฝกอบรมโดยทุนรัฐบาลญี่ปุน หลักสูตร Technical Training Course for Diagnosis of Bovine
Spongiform Encephalopathy ณ National Institute of Animal Health (NIAH) ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2547 ที่ผานมา
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

?????
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J กองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนแกการปฏิบัติราชการ ชวยการดํารงชีพและบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากรในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ และระเบียบปฏิบัติดังนี้
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ประกอบดวย
1. ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
กรรมการ
4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
กรรมการ
5. หัวหนาหนวยงานชันสูตรโรคสัตวกําแพงแสน
กรรมการ
6. หัวหนาหนวยสัตวทดลองกําแพงแสน
กรรมการ
7. เลขานุการคณะสัตวแพทย
กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนางานธุรการกําแพงแสน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นางกาญจนา ปาลศรี
ผูชวยเลขานุการ
10. นางสุมณรัตน เทพสาร
เหรัญญิก

ประเภทสวัสดิการ
1. สวัสดิการใหเปลา

2. สวัสดิการกูยืมเงิน

ประเภทสวัสดิการและระเบียบปฏิบัติ
รายละเอียด
1.1 ชวยเหลือเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา มารดา คูสมรส
และบุตรของบุคลากร
1.2 งานแตงงานของบุคลากร (จายเพียงครั้งเดียว)
1.3 คลอดบุตร (ของบุคลากร และคูสมรส)
1.4 ผูปวยเขารับการรักษาเปนคนไขใน โรงพยาบาล
(เฉพาะบุคลากร)
2.1 ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา
2.2 ลูกจางชั่วคราว
เงินเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานของภาควิชา/หนวยงานในสังกัด

จํานวนเงิน
3,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท/คน
500 บาท/คน (กระเชาเยี่ยมไข)

ครั้งละไมเกิน 6,000 บาท
ครั้งละไมเกิน 3,000 บาท
3. สวัสดิการเพื่อกิจการพิเศษ
เดือนละ 5,000 บาท
(ทุกภาควิชา/ หนวยงานรวมกัน)
4. กรณีฉุกเฉิน
ประสบสาธารณภัยเปนเหตุใหเสียทรัพยสิน และไดรับความเสียหาย ใหรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ที่ตองการความชวยเหลือฉุกเฉิน
กําแพงแสน ประธานกองทุนฯ พิจารณา
กอนนําเขาหารือคณะกรรมการกองทุนฯ
หมายเหตุ รายละเอียดดูไดจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการจาย
เงินกองทุนสวัสดิการ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
?????
! สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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