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

ปที่ 2 ฉบับที่ 36/2548 วันที่ 22พ.ย. 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

กิจกรรมของคณะสัตวแพทยในงานเกาตรกําแพงแสน ประจําป 2548
ขอเชิญฟงสัมมนา
ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษ
ขอมูลคาสาธารณูปโภคปงบประมาณ 2547-2548
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ กิจกรรมของคณะสัตวแพทยฯ ในงานเกษตรกําแพงแสน 4-11 ธันวาคม 2548
วันที่

กิจกรรม

เวลา

สถานที่

4 ธันวาคม 2548
(ตั้งโชวตูปลาที่เขา
รวมประกวด ถึง
วันที่ 11 ธ.ค 2548)
5 ธันวาคม 2548

ประกวดจัดตูปลาสวยงาม 2 รุน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยม 9.00-16.30น.
และอุดมศึกษา

อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

โครงการประกวดมาพื้นเมือง(มาแหนาค)

6 ธันวาคม 2548

ตอบปญหาเรื่องเนื้อสัตว
7.00-15.00น.
ของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

8-9 ธันวาคม 2548
9–10 ธันวาคม 2548

การนําเสนอรายงานปญหาพิเศษของนิสิตสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
มีนายสัตวแพทยประจําอยูที่เตนท และจัดเปน 3 รูปแบบคือ
1.รับจองทําหมันในราคาพิเศษ ผูรับผิดชอบ
2.ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา
3.การเปดวิดีโอ, บอรดวิชาการ
(หัวขอ ฉีดยาคุม, แมวกับการกินพารา, พยาธิเม็ดการกําจัดเห็บ
หมัด, โมเดลกระดูก( โชว), โชวฟลม, เอกซเรย, จับฉลากตอบ
คําถาม )
สัมมนาเรื่อง ทันโรค ทันเหตุการณ กับการเลี้ยงสุกร ครั้งที่ 4

9.00-15.45 น.
9.00-16.00น.

สนามบาสฯและสนามฟุตบอล
หนาโรงยิม
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
และอาคารโรงพยาบาลสัตว มก.
กพส.
หอง 301 อาคาร ศร. 2
เตนทวิชาการของวิทยาเขต

9.00-17.30 น.

หอง 303 อาคาร ศร. 2

10 ธันวาคม 2548

8.30-16.30 น.

ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

อานตอหนา 2
1

☺ ขอเชิญฟงสัมมนา
ขอเชิญรวมฟงสัมมนา เรื่อง “Pathogenesis of AA-amyloidois” โดย อ.น.สพ.ดร.นรินทร อุประกรินทร อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตร
และทรัพยากรการผลิตสัตว วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12.00-13.00น. ณ หอง A420 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร .
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

☺ ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษ
ขอเรียนเชิญคณาจารย บุคลากร และนิสิต เขารับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการความรวมมือดานการอุดมศึกษาระหวางไทย และ
สหภาพยุโรป” โดยมีผูแทนของสํานักงานคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปแหงประเทศไทย และผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เปนวิทยากร ประกอบดวย
1.โครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus Programme) ที่มุงเนนใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนสําหรับนักวิชาการและนักวิจัย
2.โครงการเอเชียลิงค (Asia-Link Programme) ที่สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของสพภาพยุโรป
และภูมิภาคเอเชีย
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 8.00-12.00 น. ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50ป ผูสนใจสงแบบฟอรมตอบรับ
เขาฟงภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 หรือติดตอไดที่ คุณชลธิชา ชวยปลอง เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ โทร.0-2942-8173, 0-2942-8211 ตอ 4155,
4157
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

สรุปคาสาธารณูปโภคเปรียบเทียบปงบประมาณ 2547-2548 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
หนวยงาน

สรุปผลรอยละ (เพิ่ม,ลด)

ปงบประมาณ 2547

ปงบประมาณ 2548

คาไฟฟา

1,935,222.11

2,196,264.91

13.49

คาน้ําประปา

128,679.00

135,291.00

5.14

คาโทรศัพท

115,367.58

142,545.75

23.56

9,742.00

13,904.00

42.72

2,189,010.69

2,488,005.66

13.66

คาไฟฟา

362,702.49

418,865.54

15.48

คาโทรศัพท

72,651.02

108,170.07

48.89

คาไปรษณียากร

9,463.00

7,229.00

-23.61

รวม

444,816.51

534,264.61

20.11

รวมทั้งสิ้น

2,633,827.20

3,022,270.27

14.75

คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

คาไปรษณียากร
รวม
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

หมายเหตุ ปงบประมาณ 2547 ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน 406,300 บาท
ปงบประมาณ 2548 ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน 1,228,000 บาท
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ตารางเปรียบเทียบคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2547-2548 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ปงบประมาณ

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

รวม

ป 2547

192,722.57

211,424.25

160,790.69

172,714.26

194,024.25

235,814.21

230,597.33

234,080.07

244,629.32

251,153.19

250,705.18

255,171.88

2,633,827.20

ป 2548

228,243.22

252,303.76

193,581.44

211,177.61

251,765.31

258,399.79

243,902.70

273,253.85

287,798.20

251,311.46

286,687.84

283,845.09

3,022,270.27

กราฟเปรียบเทียบคา สาธารณูปโภค ป2547-2548
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 คําศัพทประจําสัปดาห :

biologist = นักชีววิทยา
biology= ชีววิทยา
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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