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ขาวกิจกรรม

ปที่ 2 ฉบับที่ 21/2548 วันที่ 21 กรกฎาคม 2548
แตงตั้งผูช วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร และผอ. โรงพยาบาลสัตว มก.
รับสมัครลูกจางชั่วคราว 2 ตําแหนง
อาจารยเขารวมสัมมนา
อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
เลื่อนกําหนดการเยี่ยมชมของนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะฯ
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ แตงตั้งผูชวยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรและผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 087/2548 เรื่องแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหการ
บริหารงานภายในคณะฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงใหแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ฝายตางๆ โดยมีวาระ 2 ป ดังนี้
1. ผศ.สพ.ญ.อมรรัตน ศาสตรวาหา สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต บางเขน
3. ผศ.น.สพ.สุวัฒน เกียรติเสวี สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
4. อ.สพ.ญ.อุไร พงษชัยฤกษ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายบริหาร
6. อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ดํารงตําแหนงเปนผูชวยคณบดีฝายการศึกษา
7. อ.น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ดํารงตําแหนงเปนผูชวยกิจการนิสิต กําแพงแสน
ตามคําสั่งที่ 088/2548 เรื่องแตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหการ
บริหารงานของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินดวยความเรียบรอย จึงใหแตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวาระ 2 ป ดังตอไปนี้
1. รศ.น.สพ.วรศักดิ์ ปจฉิมะศิริ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
2. อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ รับสมัครลูกจางชั่วคราว 2 ตําแหนง
ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 2 ตําแหนง ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ อัตราคาจางเดือนละ 7,260.- บาท จํานวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ งานธุรการกําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตวันที่ 26
กรกฎาคม 2548 – วันที่ 5 สิงหาคม 2548 ในเวลาราชการทุกวัน เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ
2. ผูจัดการรานบานสัตวเลี้ยง (เปนรานขายสินคาและอุปกรณเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของ โรงพยาบาลสัตว มก. กพส.) ติดตอขอรับและยื่นใบสมัครได
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2548 (ภายในเวลา 15.30 น.) (กรอกเฉพาะใบสมัครและแนบคุณวุฒิการศึกษาทานั้นที่ คุณธเนศ
เสถียรโยธิน งานธุรการกําแพงแสน สอบถามรายละเอียดที่ 034-351901-3, 355549 ตอ 1112, 1101-1104
ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่
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☺ อาจารยเขารวมสัมมนา
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับเชิญใหเขารวมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Biomin Nutrition Forum Asia 2005” ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดภูเก็ต.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
- รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับเชิญใหเขารวมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Biomin Nutrition Forum Asia 2005” และเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “Effect of Litter Weight
Grain on the Performance of Fattening Pig” ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดภูเก็ต.
- รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรพิเศษในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสุกรปลอดสารเรงเนื้อแดง” รุนที่ 10 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม
2548 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองศรีอูทองแกรนดบอลรูม โรงแรมศรีอูทองแกรนด อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ เลื่อนกําหนดการเยี่ยมชมของนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะฯ
ขอเลื่อนกําหนดการเยี่ยมชมของนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในวันที่ 29 ก.ค. 48 โดยไมมีกําหนด
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Experience = การไดประสบมาดวยตนเอง, ประสบการณ ความรูความชํานาญ

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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