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ขาวกิจกรรม

ปที่ 2 ฉบับที่ 26/2548 วันที่ 30 สิงหาคม 2548
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
สัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
อาจารยเขารวมประชุมและดูงานตางประเทศ
โครงการฝกอบรมใหชาวตางประเทศ
ขออนุมตั ิจางลูกจางโครงการวิจัย
อาจารยขอแจงวุฒเิ พิ่ม
อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาเขตกําแพงแสน มีกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานักและสถาบัน โดยในสวนของคณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 2548 โดยคณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แตงตั้งตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่368/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2548
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ประกอบดวย
1. ผศ.ศิริพรรณ ตันตาคม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
รองประธานกรรมการ
3. น.ส.เบญจมาศ แกวนุช
กรรมการ
4. ผศ.ปาริชาติ จิตรฉ่ํา
กรรมการ
5. นางสุรินทร เหมือนจันทรเชย
กรรมการและเลขานุการ
6. น.ส.เยาวภา มณีเนตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ขอเชิญอาจารย บุคลากรและนิสิตที่สนใจทุกทาน เขารวมฟงการสัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการ
สุขภาพในฟารมโคนม เรื่อง
Digestion and utilization of protein in ruminant โดย อ.สพ.ญ.วันดี รุงรัตนาอุบล
Feeding : the dry cow โดย น.สพ.คมเดช จีนะเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2548 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
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☺ อาจารยเขารวมประชุมและดูงานตางประเทศ
อ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร อาจารยในสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
- ไดรับเชิญจาก University Utrecht ใหเขารวมประชุม “Reproductive biotechnology for improved animal breeding in Southeast Asia”
- เขารวมประชุม Asia Link Project Evaluation and Planning meeting ณ คณะสัตวแพทยศาสตร University of Udayana, Denpasar, Bali,
Indonesia ระหวางวันที่ 18-24 สิงหาคม 2548
- เขารวมประชุม หัวขอ “The Importance of Natural Resources in Crises Conflicts - Causes, Consequences Perspectives” ณ Humboldt
University, Berlin ประเทศเยอรมัน ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม – 3 กันยายน 2548 .
รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม อาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา
- ไดรับเชิญจากสถาบัน St. Jude Children’ s Research Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเยี่ยมชมและดูงานวิจัยในสวนของโรคไขหวัด
นก ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม -10 กันยายน 2548.
- ไดรับเชิญจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ใหเขารวมหารือ
กับ Harbin Veterinary Research Institute(HVRI) ณ ประเทศจีน เพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัยไขหวัดนก ระหวางวันที่ 14-18 กันยายน 2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ โครงการฝกอบรม
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “ การควบคุมโรคสัตวและระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ”
ใหกับนายสัตวแพทย จากประเทศพมา จํานวน 10 คน ระหวางวันที่ 15-25 กันยายน 2548 ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความรวมมือกับ WHO/FAO ในการดําเนินการจัดการฝกอบรมดาน Food Safety
ใหกับชาวเกาหลีเหนือ จํานวน 2 คน คือ Dr.Pak Thae Su และ Dr. Han Yu Jong จาก DPR Korea ระหวางวันที่ 5 กันยายน – 23 ธันวาคม 2548 ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย เปนผูรับผิดชอบโครงการ.
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

☺ ขออนุมัตจิ างลูกจางโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโรคแลปโตสไปโรซีส ของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย ขออนุมัติจางลูกจาง 1 คน เพื่อ
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2548 คือ นางสาหราย พูลเพิ่ม ตําแหนงนักวิทยาศาสตร คาจาง 8,500 บาท/เดือน รวม
เปนจํานวนเงิน 72, 387.10 บาท โดยทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนและประเมินผลการปฏิบัติงาน.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ อาจารยขอแจงวุฒิเพิ่ม
รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ไดรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
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☺ อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
อ.สพ.ญ.อารีย ไหลกุล อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรพิเศษ ในการสัมมนา
ประชุมทางวิชาการสัตวแพทย สัตวบาล ในหัวขอ Case Report ในมาและการจัดการฟารมมาภาคเอกชน ในวันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 11.0012.00 น. ณ หองประชุม โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก จังหวัดนครปฐม
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Technical = เกี่ยวกับเทคนิค, ทางดานเทคนิค
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