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ปที่ 2 ฉบับที่ 33/2548 วันที่ 18 ตุลาคม 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

โครงการสัมมนาบุคลากรใหม
อาจารยไดเปนสัตวแพทยตัวอยาง ประจําป 2548
ขอเชิญรวมทําบุญกฐินสามัคคีของวิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญเขารวมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2005
เปลี่ยนแปลงวันฝกอบรมของทีมหมอหมู
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ โครงการสัมมนาบุคลากรใหม
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการสัมมนาบุคลากรใหม : ปลูกกลาความคิดจากรุนสูรุน เปนการสัมมนา
ใหกับอาจารย และนายสัตวแพทย ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2548 ณ
ผึ้งหวานรีสอรท จ.กาญจนบุรี
กําหนดการ
วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2548
เวลา
8.30 น.
พรอมกันที่หนาอาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ และออกเดินทาง (โดยรถบัส)
10.00 น.
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน (รศ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ) กลาวเปดงาน
10.15-10.45 น. บรรยายหัวขอ “จากอดีต-ปจจุบนั ” โดย รศ.กิจจา อุไรรงค
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00-12.00 น. ระดมความคิดคนรุนใหม (สิ่งที่เปนอยูและสิ่งที่ตองการเปน)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. นําเสนอความคิดเห็นของคนรุนใหม
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45-16.00 น. แนวคิดจากรุนสูรุน (ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น)
16.00-17.30 น. พักผอนตามอัธยาสัย
17.30-18.30 น. บรรยาย “ปรับแนวคิดเรื่องชีวิต เรื่องงาน” โดย ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
วันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2548
เวลา 7.00-9.00 น.
รับประทานอาหารเชา
9.00-12.00 น. - จิตวิทยาการทํางานรวมกัน
- เกมส สอดแทรกแนวคิดโดยวิทยากรรับเชิญ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ขอมูลจาก : อ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
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☺ อาจารยไดเปนสัตวแพทยตัวอยาง ประจําป 2548
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม อาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาที่ไดรับเลือกจากสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปน “สัตวแพทยตัวอยางประจําป 2548” สายงานวิชาการ และจะเขารับโลเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 31 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว กทม.
ขอมูลจาก : ภาควิชาพยาธิวิทยา

☺ ขอเชิญรวมทําบุญกฐินสามัคคีของวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะนําผากฐินสามัคคีไปถวาย ณ วัดกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม วันอาทิตยที่
6 พฤศจิกายน 2548 จึงขอเชิญชวน คณาจารย บุคลากร ทุกทาน รวมทําบุญถวายผากฐินสามัคคี และขอความกรุณาผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทําบุญ
รวบรวมสงไปที่ หนวยคลังและพัสดุ งานธุรการกําแพงแสน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ขอเชิญรวมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2005
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรที่สนใจ เขารวมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2005 งานสัมมนาทางดานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมากดวยประสบการณ พรอมทั้งชมนิทรรศการดานเครือขายจากหนวยงานและบรษัทชั้นนํา จัดโดย สํานักบริการ
คอมพิวเตอร และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2548 เวลา
8.30-16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน คาลงทะเบียนทานละ 1, 500 บาท สนใจติดตอ สํานักบริการ
คอมพิวเตอร โทร 0-2942-8200-2, 0-2562-0951-6 ตอ 2501, 2507, 2508 หรือเขาไปดูที่ http://www/ku.ac.th/netday 2005
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺เปลี่ยนแปลงวันโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการของทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร
ทีมวิชาการ “หมอมหมู” เกษตรศาสตร จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในฟารม
สุกร” นําโดยวิทยากร รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ, รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค, อ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, อ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย
โรจน และคณะ
ขอเปลี่ยนแปลงวันจาก รุนที่ 1 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2548 เปนวันที่ 27-28 ตุลาคม 2548
รุนที่ 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2548 เปนวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2548
เวลา 8.30-17.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะสัตวแพทยศาสตร มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ทีมวิชาการ “หมอมหมู” เกษตรศาสตร

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Transcription = การถอดรหัส, การสรางอารเอ็นเอ
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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