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โครงการฝกอบรมการตรวจเนื้อสัตวฯ
นิสิตปริญญาโทจากตางประเทศเขาศึกษาและดูงานที่คณะฯ
แจงตัดตนไมภายอาคารของคณะฯ
โครงการสัมมนา “ ทิศทางและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ
ในระยะ 5 ป

J โครงการฝกอบรมการตรวจเนื้อสัตวฯ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน รวมกับ กรมปศุสตั ว
จัดโครงการฝกอบรมพนักงานตรวจเนื้อประจําโรงฆาสัตว สวนทองถิ่น ระดับผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย และพนักงานตรวจ
เนื้อประจําโรงฆาสัตว รุนที่ 13 ระหวางวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2548 ณ หอง 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

?????

J นิสิตจากตางประเทศเขาศึกษาและดูงานที่คณะฯ

Ms.Olutolano Oni (Tola) จากประเทศอังกฤษ มาทําการศึกษาวิจยั เรื่อง Leptospirosis ในชาง ระหวางวันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ
2548 ตอเนื่องจากครั้งกอนที่มาศึกษาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2547 ซึ่งอยูในความดูแลของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม และ รศ.ดร.
วรวิทย วัชชวัลคุ.
ขอมูลจาก : รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ

?????

J แจงตัดตนไมภายในอาคารของคณะฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจางเหมาบุคคลภายนอก เขามาดําเนินการ ตัดตนไมใหญ ในสวนภายในอาคารพรีคลินิก
ดานชันสูตรโรคสัตว และ ดาน ภาควิชาสูติศาสตร (เดิม) ตามคําแนะนําของอาจารยผูเชี่ยวชาญจาก คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548
โดยคณะกรรมการตรวจรับการจางประกอบดวย
1.รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ
2.นายสุจิต ลิ้มทองสุข
3.นายประชา สระทองทรัพย
หากการดําเนินการดังกลาว มีเสียงดังกอใหเกิดความรบกวนตอการปฏิบัติงาน คณะฯตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย.

ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

?????
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J โครงการสัมมนา “ทิศทางและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 5 ป”

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 5 ป
(ป 2548- ป 2553) ในวันจันทรที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองประชุม 2 -116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน .
08.30-08.45 น.
08.45-09.00 น.

กําหนดการ

เปดการสัมมนาและชี้แจงวัตถุประสงค โดย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
มุมมอง และทิศทางการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 5 ป โดย รองคณบดีกําแพงแสน

การนําเสนอ “สถานการณปจจุบัน ปจจัยจํากัดและความทาทายในการปฏิบัติพันธะกิจของหนวยงาน”

09.00-09.05 น.
09.05-09.10 น.
09.10-09.15 น.
09.15-09.20 น.
09.20-09.25 น.
09.25-10.00 น.
10.00-10.05 น.
10.10-10.15 น.
10.15-10.20 น.
10.20-10.25 น.
10.25-10.30 น.
10.30-11.00 น.

หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรทรัพยากรการผลิตสัตว
หัวหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
รองหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา กําแพงแสน
สรุปประเด็นรวมของภาควิชา
ผอ.รพส.กพส.
ผอ.รพส.นพ.
หัวหนาหนวยชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
หัวหนาหนวยสัตวทดลองกําแพงแสน
เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร
สรุปประเด็นรวมของหนวยงานสนับสนุนฯ

11.00-11.10 น.

หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง

11.10-11.20 น.

หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรทรัพยากรการผลิตสัตว

11.20-11.30 น.

หัวหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

11.30-11.40 น.

หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

11.40-11.50 น.

รองหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา กําแพงแสน

11.50-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.

สรุปยุทธศาสตรรวมของภาควิชา

13.30-13.40 น.

ผอ.รพส.กพส.

13.40-13.50 น.

ผอ.รพส.นพ.

13.50-14.00 น.

หัวหนาหนวยชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน

14.00-14.10 น.

หัวหนาหนวยสัตวทดลองกําแพงแสน

14.10-14.20 น.

เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร

14.20-15.00 น.
15.00-16.30 น.

สรุปยุทธศาสตรรวมของหนวยงานสนับสนุนฯ
ผสานแนวคิดเพื่อสราง

(ชา – กาแฟ ในหอง)

การนําเสนอ “ยุทธศาสตรการดําเนินงานในระยะ 5 ป (ป 2548-2553)”

(ชา – กาแฟ ในหอง)

โครงราง “ทิศทางและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 5 ป (ป 2548 – 2553)” ของคณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

หมายเหตุ

° ใหแตละหนวยงานจัดเตรียมการนําเสนอโดย Power Point
° ใหแตละหนวยงานทํา โครงราง “ทิศทางและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 5 ป (ป 2548 – 2553)” ไปพิจารณา เพื่อรวมกันจัดประชาพิจารณในครั้งตอไป
เพื่อปรับปรุงใหเปนแผนฉบับสมบูรณ

ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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! สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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