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ปที่ 2 ฉบับที่ 2/2548 วันที่ 4 มกราคม 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปยมคุณธรรม ชี้นําสังคม
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แจงเวลาเปด ปด ประตูอัตโนมัติและผูรับผิดชอบ
แจงชื่อผูรับผิดชอบดูแลหองประชุมและหองเรียน
เชิญอาจารยของคณะฯเปนที่ปรึกษาโครงการ
เชิญฟงการบรรยายพิเศษ การจัดทําแผนและการประเมินองคกรฯ
เชิญทําบุญที่ โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
เชิญสงรายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2548
เชิญยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเตอรเน็ท
เชิญสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

J แจงเวลา เปด-ปด ประตูอัตโนมัติและผูรับผิดชอบ
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดทําการปรับปรุง ระบบเปด ปด ประตูเขาอาคารตางๆ ใหเปนระบบอัตโนมัติแลว จึง
ขอแจง วัน เวลา และผูรับผิดชอบดูแล การเปด ปด ประตู ในวันและเวลาราชการ ของแตละอาคาร ดังนี้
ประตูดานหนาอาคารพรีคลินิก
เปดเวลา 07.00 น. ปดเวลา 17.30 น. ผูรับผิดชอบดูแล น.ส.จันทรแรม ทองดอนแปน
ประตูดานหลังตรงทางออก (ภาควิชาสูติศาสตรฯ เดิม)
เปดเวลา 08.00 น. ปดเวลา 17.00 น. ผูรับผิดชอบดูแล นางรัตนา ภานุทัต
ประตูดานหลังตรงทางออก (ชันสูตรโรคสัตวกําแพงแสน)
เปดเวลา 08.00 น. ปดเวลา 17.00 น. ผูรับผิดชอบดูแล นางพรดี ลิ้มทองสุข
ประตูดานหลัง ตรงหนวยซอมบํารุง
เปดเวลา 08.00 น. ปดเวลา 17.00 น. ผูรับผิดชอบดูแล นายสน สงาศิลป
ประตูทางขึ้นอาคารเรียนและปฏิบัติการ
เปดเวลา 07.30 น. ปดเวลา 17.30 น. ผูรับผิดชอบดูแล นางปรางค บางคําหลวง
ประตูอาคารผาซาก
เปดเวลา 07.30 น. ปดเวลา 17.00 น. ผูรับผิดชอบดูแล นายณรงค บางคําหลวง
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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J ผูรับผิดชอบดูแล หองประชุมและหองเรียน

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดผูรับผิดชอบดูแลความเรียบรอยของหองประชุมและ
หองเรียน ดังนี้
หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก
ผูรับผิดชอบดูแล น.ส.สง เปลี่ยนสุวรรณ
หองประชุม 2
อาคารพรีคลินิก
ผูรับผิดชอบดูแล น.ส.สง เปลี่ยนสุวรรณ
หองเรียน 4-301, 4-302, 4-308 และ 4-309
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ผูรับผิดชอบ เปด – ปด หองเรียน
น.ส.วรรณา ใจเย็น
ผูรับผิดชอบดูแลความพรอมของอุปกรณสื่ออิเลคทรอนิคทุกชนิด น.ส.ทัศนีย มีศิลป
ผูดูแลความเรียบรอยทั้งหมดของหองเรียน
น.ส.อารีรัตน สิฌชวัฒน และ น.ส.รัชนีภรณ ศรีวิเศษ

ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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J เชิญอาจารยของคณะฯเปนที่ปรึกษาโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม ใหดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด จัดโครงการพัฒนา
รูปแบบวิธีการเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑโคมันขุนแบบครบวงจร ไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.น.สพ.ธีระ รักความสุข อาจารยประจําภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสัตวใหญและสัตวปา เปนที่ปรึกษาโครงการ.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J เชิญฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนและการประเมินองคกรฯ
ขอเชิญ อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง และผูท ี่สนใจทุกทาน เขาฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนและการ
ประเมินองคกรโดยใช Balanced Scorecard โดย น.สพ.นิติวัฒน แกวปูวัฒน วันศุกรที่ 21 มกราคม 2548 เวลา 13.00 น. เปนตนไป หอง 2-116
อาคารโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J เชิญรวมงานทําบุญ

ขอเชิญ อาจารย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง และผูท ี่สนใจทุกทาน รวมงานทําบุญ ประจําป 2548 ของโรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2548 เวลา 9.00-12.00 น. เปนตนไป ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ
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J เชิญสงรายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2548

หนวยอนามัย งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ กองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) จะดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป 2548 สําหรับ
บุคลากร จึงขอใหหนวยงานสํารวจผูป ระสงคจะตรวจสุขภาพ และสงใหหนวยอนามัย ภายในวันศุกรที่ 14 มกราคม 2548.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J เชิญยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

กรมสรรพากร ไดเปดใหบริการยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ทางอินเตอรเน็ท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.rd.go.th

ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J เชิญสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดนครปฐม ไดจัดโครงการฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เมื่อถึงแกกรรมครอบครัวจะไดรับเงินประมาณ 590,000 บาท และการฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ส.) ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรมครอบครัวจะไดรับเงิน 290,000 บาท โดยเปดรับผูที่มีอายุ
เกิน 35 ป แตไมเกิน 55 ป คาสมัครลวงหนา 4,100 บาท และหักรายเดือน สําหรับสมาชิก ช.พ.ค. ประมาณ 340 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ประมาณ 140
บาท สนใจติดตอยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานไดที่ หนวยสวัสดิการ งานธุรการ กองธุรการ (กําแพงแสน) ตั้งแตวันที่ 7-21 มกราคม 2548.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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! สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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