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

ปที่ 2 ฉบับที่ 34/2548 วันที่ 1 พ.ย. 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

การประเมินคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญรวมโครงการ”วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ” ของ ภ.เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
อาจารยเดินทางไปตางประเทศ
เปดรับนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ การประเมินคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร
การประเมินคุณภาพ ในภาพรวมของคณะสัตวแพทยศาสตร ทั้งบางเขนและกําแพงแสน ระหวางวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2548 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย
2. ผศ.ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย
4. รศ.ดร.สันต เกตุปราณีต
5. ผศ.ดร.คนึงนิตย เหรียญวรากร
6. น.ส.ณัฎยา เบาสุภี
7. น.ส.เพชรรัตน โชครุง

คณบดีคณะเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
สํานักประกันคุณภาพ
สํานักประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กําหนดการเยี่ยมชม คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2548
09.00 น.
09.00-10.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลาวตอนรับ และแนะนําคณะผูบริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ดําเนินการแลวในรอบปที่ผานมา
เยี่ยมชมหนวยงานตางๆ
10.00-10.30 น.
-หนวยงานชันสูตรโรคสัตวฯ
10.30-11.00 น.
-โรงพยาบาลสัตวฯ กําแพงแสน
11.00-12.00 น.
-หนวยงานสัตวทดลอง กพส.
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
สัมภาษณบุคลากร กลุมตางๆ
13.00-13.45 น.
กลุมที่ 1 อาจารย/พนักงาน สาย ก จํานวน 3 ทาน
1.นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร
2.นายจตุพร หนูสดุ
3.นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
13.45-14.30 น.
กลุมที่ 2 * ขาราชการ/พนักงาน สาย ข และ ค จํานวน 3 ทาน
1.นางกาญจนา ปาลศรี
2.นางสาวจุรีย ปานกําเหนิด
3.นางสาวนัจพร แจมจันทร
* ลูกจางประจํา/ชั่วคราว
1.นางลาวัลย สุวรรณโภชน
2.นางสาวปทมพร สระทองยอด
3.นางสาวขวัญตา จอยปอย
14.30-15.15 น.
กลุมที่ 3 นิสิตชั้นปที่ 4 – 6 จํานวน 3 ทาน
1.นายพรพยนต สถิตยางกูร
2.นางสาวนิยดา ลานทรัพยสกุล
3.นายณัฐพงศ แซลิ้ม
15.15 น. เดินทางกลับ
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

อานตอหนา 2
1

☺ ขอเชิญรวมโครงการ “วันแหงการสรางสัมมทิฐิ” ของภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทาน เขารวมโครงการ “วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ” วาดวยเรื่อง “การใชสหกรณสรางความมั่นคงใหกับ
ชีวิต” โดยวิทยากร ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน ในวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก และ
ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง

☺ อาจารยเดินทางไปตางประเทศ
อ.น.สพ.ชัยเทพ พูลเขตต อาจารยสังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย ไดรับเชิญใหเขารวมสัมมนางานวิจัย
จาก Prof.Hiroomi Akashi จาก Department of Veterinary Microbiology, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of
Tokyo ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

☺ เปดรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา เปดรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือคาดวาจะจบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2548
2. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือคาดวาจะมีใบอนุญาตฯ กอนวันรายงานตัวเขาศึกษาในภาคตน
ปการศึกษา 2549 (สามารถยื่นหลักฐานไดภายหลัง)
ผูสนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัครไดจาก http: // www.grad.ku.ac.th หรือ ซื้อหนังสือ
ประกอบการรับสมัครไดที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย
รายการ
วัน เวลา
1. การสมัคร สามารถสมัครไดดวยตนเอง หรือสมัครทางอินเทอรเน็ต หรือสมัครทาง
3 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2548
ไปรษณีย พรอมหลักฐานการชําระเงิน และเอกสารประกอบการรับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกทางอินเตอรเน็ต
26 ธันวาคม 2548
และที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้นลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. สอบสัมภาษณที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
16 กุมภาพันธ 2549
เวลา 9.00 น. เปนตนไป
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
20 กุมภาพันธ 2549
หากมีขอสงสัยโปรดติดตอภาควิชา โทรศัพท 034 – 282265 ตอ 1501 – 2 ภายใน 3460 หรือ E – mail : fvettrr@ku.ac.th
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Species = สปชีส, ชนิด
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

2

