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

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

ปที่ 2 ฉบับที่ 38/2548 วันที่ 20 ธ.ค. 2548
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจํา ป 2548 เยี่ยมชมคณะฯ
บุคลากรไดรับรางวัล
ขอเชิญลงคะแนนเลือกบุคคลแหงป 2548
ขอเชิญนิสิตเสนอชื่อ คุณครูทองคํา ป 2548
โรงพยาบาลสัตว มก. กพส. งดใหบริการ
สัมมนาของโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
ขอเชิญรวมงานวันสถาปนาคณะฯ ที่บางเขน
โครงการผูบริหารพบบุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรคขอบคุณบุคลากร
แตงตัง้ ลูกจางเปนเจาหนาที่การเงิน
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจํา ป 2548 เยี่ยมชมคณะฯ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจํา ป 2548 ทีมที่ 1 ซึ่งประกอบดวย
1.รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย
2.ผศ.ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร
3.ผศ.นงลักษณ งามเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
4.นางมุกดา เกตุแกว
เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ
5.น.ส.ณัฏยา เบาสุภี
เจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพ
เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 9.00-9.45 น. ณ หอง 1-139 อาคารพรีคลินิก
และมีบุคลากรเขารับการสัมภาษณโดยกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 สัมภาษณ หองรับรองชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
13.30 น. – 14.00 น.
สัมภาษณ ผูปกครองนิสิต คณะละ 1 คน (นายสุรชัย ไพเราะ)
14.00 น. – 15.00 น.
สัมภาษณ ผูใชบัณฑิต คณะละ 1 คน (น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ)
สัมภาษณ นิสิตเกา คณะละ 1 คน
15.00 น. – 16.00 น.
สัมภาษณ นิสิต คณะละ 3 คน (นายพรพยนต สถิตยางกูล, นายสาธิต สุธีสิทธิวงศ)
กรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2 สัมภาษณ หองรับรองชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต-กําแพงแสน
13.00 น. – 14.00 น.
สัมภาษณ บุคลากรประกอบดวย
ขาราชการ / พนักงานสาย ข (น.ส.อารีรัตน สิชฌวัฒน)
ขาราชการ / พนักงานสาย ค (นางนภา ทรัพยอุไรรัตน)
ลูกจางประจํา / ลูกจางชั่วคราว (น.ส.จินตนา สระทองขาว)
14.00 น. – 15.00 น.
อาจารยที่ไมใชผูบริหาร คณะละ 2 คน (อาจารยรุงโรจน แจมอน)
15.00 น. – 16.00 น.
ผูบริหารทุกหนวยงาน (รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ)

ขอมูลจาก : งานประกันคุณภาพการศึกษา
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☺ บุคลากรไดรับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม อาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา และคณะฯ ที่ผลงานวิจัยไดรับการคัดเลือกเปน
หนึ่งในผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2548 ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการ "การศึกษาความคงอยู ความคงทนของ
เชื้อไขหวัดนกในสภาพแวดลอมตางๆและความไวตอยาฆาเชื้อ"
ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่

☺ ขอเชิญลงคะแนนเลือกบุคคลแหงป 2548
ขอเชิญอาจารย และบุค ลากรทุกทาน สงแบบฟอรม เพื่อเลือ กบุคคลแหงป 2548 ของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
บุคลากร 1 ทาน สามารถเลือกไดทุกสายงานๆละ 1 ทาน กรุณสงคืนที่กลองรับแบบฟอรม ณ กลองที่ งานธุรการกําแพงแสน, โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน, โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ ภายในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2548 เวลา 16.00 น.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญนิสิตชั้นปที่ 4-6 เสนอชื่ออาจารย “รางวัลคุณครูทองคําแหงป”
ขอเชิญนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4-6 เสนอชื่อ อาจารย ใหไดรับ “รางวัลคุณครูทองคําแหงป” ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่มีคุณสมบัติเปนครูผูสอนที่ดี มี จริยธรรม คุณธรรมและมีการสอนสอดแทรก
คุณธรรม และจริยธรรมใหนิสิต
2. เปนอาจารยที่เปนตนแบบของการเปนครูที่ดี
ขอใหเสนอชื่อภายในวันที่ 15-26 ธันวาคม 2548 เมื่อไดชื่อแลว จะเลือกผูไดรับการเสนอชื่อที่ไดคะแนนสูงสุด จํานวน 5 ทาน เพื่อใหนิสิต
ลงคะแนนเลือกผูไดรับคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทาน ใหเหลือเพียง 1 ทาน.
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน งดใหบริการ 3วัน
เพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และไดรวมกิจกรรมภายในครอบครัวในโอกาสวันขึ้นปใหม โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
จึงของดใหบริการรักษาสัตว ในวันเสารที่ 31 ธันวาคม 2548-วันจันทรที่ 2 มกราคม 2549 เปนเวลา 3 วัน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ โครงการสัมมนาของโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ จัดโครงการสัมมนาฟารมสมาชิก เรื่อง “การลดตนทุนการทําฟารมโคนมในสถานการณปจจุบัน” ในวันที่
26 ธันวาคม 2548 ณ หองสัมมนา โรงพยาบาลัตว มก. หนองโพ
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

☺ ขอเชิญรวมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร ที่บางเขน
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทาน รวมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2548 ที่วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
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☺ โครงการผูบริหารพบบุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรคขอบคุณบุคลากร
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทานรวมโครงการผูบริหารพบบุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรคปใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2549
กําหนดการ
เวลา 15.00-15.15 น.
ลงทะเบียนเขารวมโครงการ “ผูบริหารพบบุคลากร”
15.15-16.30 น.
โครงการ “ผูบริหารพบบุคลากร”
ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
เวลา 18.00-18.30 น.
ลงทะเบียนเขารวมงานเลี้ยงขอบคุณผูใหการสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ
18.30 น. เปนตนไป
รับประทานอาหารรวมกัน (โตะจีน) และฟงดนตรี
19.00-19.15 น.
- คณบดี/รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน กลาวเปดงาน
- นิสิตรองเพลงประสานเสียง “เพลงสวัสดีปใหม”
กลาวเปดงานและอวยพรสวัสดีปใหม
19.30-19.45 น.
ชมภาพกิจกรรมในรอบป พ.ศ. 2548
19.45-20.00 น.
- พิธีมอบรถตูบริจาคใหคณะฯใชงาน โดยกลุมบริษัทขายยาสัตว
- พิธีมอบเงินสมทบทุนงานวิจัยของคณะฯ โดย บริษัท อินเตอรเว็ท(ประเทศไทย) จํากัด
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหแก หนวยงาน/บริษัท/ฟารม ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม
ของคณะสัตวแพทยศาสตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและของขวัญให “บุคคลแหงป 2548”
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและของขวัญให “รางวัลคุณครูทองคํา ประจําป 2548”
-การแสดงของบุคลากรและนิสิต
20.30 น. เปนตนไป
รื่นเริงตามอัธยาศัยและจับสลากของรางวัลพิเศษ
ณ บริเวณดานขางโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ แตงตั้งลูกจางชั่วคราวเปนเจาหนาที่การเงิน
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
บัญชีงบประมาณของทางราชการที่กําหนดไว จึงแตงตั้งใหนางจุไรรัตน ทองคงหาญ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล เปนเจาหนาที่
การเงิน อีกหนาที่หนึ่ง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 549/2548 เรื่องแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

form = แบบ, รูป, รูปแบบ
pattern = แบบ, รูป, แบบอยาง
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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