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ขาวกิจกรรม

ปที่ 2 ฉบับที่ 25/2548 วันที่ 23 สิงหาคม 2548
สัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
โครงการฝกอบรมใหนิสิตสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
ขอเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2548
ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ขอเชิญอาจารย บุคลากรและนิสิตที่สนใจทุกทาน เขารวมฟงการสัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการ
สุขภาพในฟารมโคนม เรื่อง
Data analysis of reproduction in dairy farm in western area in Thailand โดย อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
Heat stress in lactating dairy cow โดย น.สพ.ศุภชาติ ปานเนียม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

☺ โครงการฝกอบรมใหนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
ขอเชิญนิสิตคณะสัตวแพทยฯ ชั้นปที่ 6 เขารวมโครงการฝกอบรมเทนิคการสอบสัมภาษณและการจําลองบรรยายกาศการสัมภาษณ วัน
เสารที่ 3 กันยายน 2548 เวลา 8.30 น. เปนตนไป ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา 8.30 น.
ลงทะเบียน พรอมระบุหองที่จะเขาสัมภาษณ(เลือกไดคนละ 2 หองๆละ 15 คน เทานั้น)
9.00-10.30 น. บรรยายพิเศษ การสอบสัมภาษณงาน ความมุงหวังของผูส ัมภาษณและการเตรียมตัวของผูถูกสัมภาษณ
- สายงานบริษัท โดย น.สพ.นิติวัฒน แกวปูวัฒน (บริษัท อินเตอรเว็ท(ประเทศไทย) จํากัด)
- สายงานโรงพยาบาลสัตว โดย น.สพ.คมกฤษ วิเศษไพศาล (โรงพยาบาลสัตวเมืองเอก)
10.45-12.00 น. การทํางานในสายเอกชน รูปแบบและลักษณะของการทํางาน โดย น.สพ.กมลชัย ธีรเศรษฐธํารง (บริษัท อัลฟาเว็ท จํากัด)
12.30-17.00 น. การจําลองบรรยากาศการสอบสัมภาษณ ( คนละ10-15 นาที)
สายงานบริษัท
บริษัท อัลฟาเว็ท จํากัด
บริษัท ไบโอซายน จํากัด
บริษัท สมารทเว็ท จํากัด
บริษัท เวทโปรดักส จํากัด
บริษัท เบสทอะโกร จํากัด
บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด
บริษัทอินเตอรเว็ท(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จํากัด
บริษัท เมเรียล(ประเทศไทย) จํากัด
สายงานคลินิก
โรงพยาบาลสัตวพระราม 2
โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร
โรงพยาบาลสัตวหลักสี่
สายงานวิชาการ
ผศ.ดร.ธีระ รักความสุข
อ.น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห
บริษัท เวทโปรดักส จํากัด
สํานักวิชาการฯ (เครือเจริญโภคภัณฑ)
ขอมูลจาก : อ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม

อานตอหนา 2
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☺ ขอเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2548
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทานรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2548 โดยในปนี้มีผูเกษียณอายุราชการ 2 ทาน คือ
- รศ.น.สพ.ดร.สมพงษ วัฒกนารา อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
- นายยงยุทธ ไหมสินงาม บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
ในวันศุกรที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 7.00-12.00 น. ณ หองสัมมนาวิทยานิพนธ 1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
บางเขน
โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา 7.00 น. พิธีสงฆ (ทําบุญถวายภัตตาหารเชา)
9.00 น. พิธีกร กลาวเชิญประธานฯ จัดงาน กลาวรายงาน
พิธีกรกลาวเชิญคณบดีติดชอดอกไมใหกับผูเกษียณอายุราชการ พรอมกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
9.30 น. บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตรมอบของที่ระลึก
10.00 น. หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน ของผูเกษียณอายุราชการ กลาวความในใจ
- หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
11.00 น. ผูเกษียณอายุราชการจํานวน 2 ทานกลาวความในใจ
- รศ.น.สพ.ดร.สมพงษ วัฒกนารา
- นายยงยุทธ ไหมสินงาม
12.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ
นิสิตญี่ปุนจากโครงการ Tentative Program for Short Term Farm Practice for Student from Tokyo University of Agriculture, Japan ขอ
เขาเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 9.30-15.00 น. โดยมี อ.น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห เปนผูใหการ
ตอนรับ
ขอมูลจาก : งานบริการการศึกษา

 คําศัพทประจําสัปดาห :
Discuss = อธิบาย ถกเถียง

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
2

