จัดทําโดย...งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายใน 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

ปที่ 2 ฉบับที่ 30/2548 วันที่ 27 กันยายน 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

เรื่องการเบิกคาพาหนะรับจางกรณีการเดินทางขามเขตจังหวัด
สัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
โครงการทอดผาปาสามัคคี คณะสัตวแพทยฯ ประจําป 2548
โครงการประกวดมาแหนาคพื้นเมือง ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548
สัมมนาวิชาการ สัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 26
แนะนําบุคลากรใหม
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ เรื่องการเบิกคาพาหนะรับจางกรณีการเดินทางขามเขตจังหวัด
ตามหนังสือที่อางถึงกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 37 ลงวันที่ 20 เมษายน 2536 กระทรวงการคลังพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุงแกไข
อัตราการเบิกจายใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยยกเลิกหนังสือที่อางถึง และใหใชหลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ
รับจางกรณีผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา ขาราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป ขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือน ชั้น 2 ขึ้นไป หรือขาราชการทหารที่มียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศพันโทขึ้นไป เดินทางขาม
เขตจังหวัดระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไป
ยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเสนทางนั้น ไมมียานพาหนะประจําทางระหวางจังหวัดใหบริการดังนี้
1. การเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกรุงเทพฯ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่
จายจริง ภายในวงเงินเที่ยวละไมเกิน 400 บาท
2. การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากขอ 1 ใหผูเดินทางไปราชการ เบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริงภายในวงเงินเที่ยวละ
ไมเกิน 300 บาท
ขอมูลจาก : หนังสือราชการ ที่ กค 0409.6/ว.127 วันที่ 9 กันยายน 2548

☺ สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ขอเชิญอาจารย บุคลากรและนิสิตที่สนใจทุกทาน เขารวมฟงการสัมมนา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการ
สุขภาพในฟารมโคนม เรื่อง
The cytokines of bovine mammary gland : prospects for diagnosis and therapy
โดย อ.น.สพ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร
Bovine Salmonellosis
โดย น.สพ.สุรวัฒน คูหพันธ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2548 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
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☺ โครงการทอดผาปาสามัคคี คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2548
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทานเขารวมโครงการทอดผาปาสามัคคี ของคณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร ณ วัดพุพรหม อําเภอ
บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี วันเสารที่ 15 ตุลาคม 2548
กําหนดพิธีถวายผาปาสามัคคี
08.00 น. รถออกจากคณะสัตวแพทยฯ บางเขน กําแพงแสน หนองโพ
10.00 น. ถึงวัดพุพรหม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี
10.30 น. ถวายผาปาสามัคคี มอบสิ่งของใหโรงรียน
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
13.00 น. เดินทางกลับคณะสัตวแพทยฯ โดยสวัสดิภาพ
และขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค สมทบถวายผาปาสามัคคี หรือ สมทบชวยเหลือการศึกษาโรงเรียนพุพรหม แสดงความจํานง
รวมเดินทางไปถวายผาปาสามัคคี ได ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2548
ขอมูลจาก :งานสารบรรณ

☺ โครงการประกวดมาแหนาคพืน้ เมือง ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548
ขอเชิญผูที่สนใจสงมาเขาประกวด หรือเขารวมชมฟรี ในโครงการประกวดมาแหนาคพื้นเมือง ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548
วันจันทรที่ 5 ธันวาคม 2548 เวลา 8.00-15.00 น. ณ สนามฟุตบอล หนาอาคารพลศึกษา 2 ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
ประเภทของการประกวด
- สุขภาพมา มี 3 รางวัล
- มาสวยงาม มี 3 รางวัล
- มาเตนสวยงาม มี 3 รุน คือ รุนเล็ก, รุนกลาง, รุนใหญ
โดย รางวัลที่ 1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 2 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 3 ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลถวยรวม Best in Show ชิงถวย พันตํารวจโท ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
กําหนดการ
เวลา 8.00-10.00น.
ลงทะเบียน รับเบอรตามลําดับ
10.00-10.30น. มาเดินขบวนแหโชวรอบสระพระพิรุณ
10.30-13.30น. ประกวดสุขภาพมา, ประกวดมาสวยงาม, ประกวดมาเตนสวยงาม
13.30-14.00น. รวมคะแนน แจงผลการตัดสิน
14.00-15.00น. ประกาศผลรางวัล, มอบถวยพรอมเงินรางวัล
15.00น. มาที่ไดรับรางวัลเดินโชวรอบสนามอีกครั้ง
* หมายเหตุ เวลา 10.30-11.00 น. ลงทะเบียนสําหรับมาที่มาทีหลัง
ขอมูลจาก : อ.วรกิจ เชิดชูธรรม
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☺ สัมมนาวิชาการ เรื่องสัตวปาเมืองไทย
ขอเชิญผูที่สนใจเขารวมสัมมนาวิชาการ สัตวปาเมืองไทย Thailand Wildlife Seminar ครั้งที่ 26 เรื่อง “การติดตามประชากรสัตวปา
Wildlife Monitoring” ระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 ณ หองประชุมสงาสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร จัดโดย คณะวนศาสตร มก.
ขอมูลจาก : อ.น.สพ.นิกร ทองทิพย

☺ แนะนําบุคลากรใหม
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นางสาว สุวิมล ทองไทย
ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเลขที่ 3793
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สังกัด โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ปฏิบัติงานประจํา รานบานสัตวเลี้ยง
วันเริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2548

ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่

 คําศัพทประจําสัปดาห :

contest = แขงขัน
Example: เธอสงเรื่องสั้นเขาประกวด,
Thai definition: แขงขันเพื่อเลือกเฟนเอาดี โดยมีการตัดสิน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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