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ปที่ 2 ฉบับที่ 5/2548 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปยมคุณธรรม ชี้นําสังคม
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ขาวและกิจกรรม

ขอเชิญรวมประชุมวิจัยสถาบัน
ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการ
กําหนดการใชระบบประเมินอิเลคทรอนิกส ภาคปลาย ปการศึกษา 2547
งานปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 6
เชิญรวมสัมมนา
แจงขาวเครือขายคอมพิวเตอร

J ขอเชิญรวมประชุมวิจัยสถาบัน

จากโครงการฝกอบรม เรื่อง การวิจยั สถาบันเพื่อมุงมั่นสูความเปนเลิศ ที่ผานมา ผูชวยคณบดีฝายบริหาร มีความประสงคจะใหมีการจัดทํา
วิจัยสถาบันในสวนของคณะสัตวแพทยฯ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเรียนเชิญผูที่เกี่ยวของประชุม หารือในเรื่องการจัดทําวิจัยสถาบัน ในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2548 เวลา 13.00 น. ณ หองเรียน อาคารผาซาก คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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J ขอเชิญสมัครเพือ่ รับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการ
คณะสัตวแพทยศาสตร ขอเชิญบุคลากรทุกทานที่มีคุณสมบัติสมัครเพื่อรับเลือกเปนกรรมการสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอใหยื่นใบสมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขาฯ คณะสัตวแพทยฯ บางเขน และงานธุรการกําแพงแสน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่
18 กุมภาพันธ 2548. โดยมีกําหนดการดังนี้
วัน เวลา ที่เลือก 24 กุมภาพันธ 2548
9.00-12.00 น.
สถานที่เลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงคสงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หองประชุม 2 (1-107/2) อาคารพรีคลินิก
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ หองงานธุรการ
ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ (ขาราขการทุกทาน) สามารถเสนอชื่อกรรมการสภาขาราชการ ไดเพียง 1 ชื่อเทานั้น.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J กําหนดการใชระบบประเมินอิเลคทรอนิกส ภาคปลาย ปการศึกษา 2547
เขาสูระบบที่ http://eassess.ku.ac.th
รายละเอียด
1.คณะแจงแกอาจารยและนิสิตในคณะใหทราบโดยทั่วกัน
2.เจาหนาที่ทะเบียนคณะ สอบทานขอมูลและแกไขขอมูลใหถูกตอง
3.เจาหนาที่ทะเบียนคณะ แกไขขอมูลใหถูกตอง
4.การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย
5.การประเมิน นิสิตประเมินตนเอง
6.การประเมิน อาจารยประเมินตนเอง
7.คณะดูรายงาน รายวิชาและนิสิตที่ไมไดประเมิน
8.ดูสรุปผลการประเมิน
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา
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ชวงเวลา
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2548
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2548
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ 2548
7-28 กุมภาพันธ 2548
7-28 กุมภาพันธ 2548
7-28 กุมภาพันธ 2548
5 มีนาคม 2548
16 มีนาคม 2548 เปนตนไป
1

J งานปจฉิมนิเทศนิสิต

โครงการ “งานปจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 6 ปการศึกษา 2547” วันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2548 ณ หอง 4-301 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
กําหนดการ

12.45 น.
13.00 น.
13.15 น.
13.30 น.
14.05 น.
14.30 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดโดยรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
กลาวตอนรับและใหโอวาท โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
แนะนําสัตวแพทยสภา : บทบาทและหนาที่ โดย เลขาธิการสัตวแพทยสภา
แนะนําสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป : บทบาทและหนาที่โดยนายกสมาคมสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
พัก รับประทานอาหารวาง
แนะนําสมาคมนิสิตเกาคณะสัตวแพทยศาสตร : บทบาทและหนาที่ โดย นายกสมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร
แนะนําสมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตว : บทบาทและหนาที่ โดย นายกสมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
การใหคําแนะนําแกวาที่บัณฑิตใหม โดยคณาจารยและรุนพี่

ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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J เชิญรวมสัมมนา

ขอเชิญผูที่สนใจทุกทาน เขารวมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธสุนัข” วันเสารที่ 5 มีนาคม 2548 ณ
หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
กําหนดการ
เวลา
หัวขอสัมมนา
09.00-10.30 น.
“หาวันผสม ทําอยางไรใหผสมติด” (บรรยาย)
โดย ผศ.ดร.เกษกนก ศิรนิ ฤมิตร
10.30-10.45 น.
พัก ดื่มน้ําชา - กาแฟ
10.45-12.00 น.
“ โปรแกรมการปองกันโรค และปญหาสุขภาพที่สําคัญในฟารมสุนัข” (บรรยาย)
โดย บริษัท อินเตอรเว็ท และ อ.สพ.ญ.จันทรจิรา ภวภูตานนท
12.00-13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.
“การตรวจความสมบูรณพันธุและคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุนัข” (บรรยายพรอมสาธิต)
โดย อ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม และคุณกรไชย กรแกวรัตน
หมายเหตุ
คาลงทะเบียนทานละ 200 บาท
ผูสนใจโปรดสํารองที่นั่งลวงหนา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 ไดที่คุณกรณิการ สุทธวงค โทร. 034-351901-3 ตอ 2101-3 หรือ 09-1839037
ดวน! รับจํานวนจํากัด

?????
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J แจงขาวเครือขายคอมพิวเตอร

อาจารย บุคลากร และนิสิต ทานใดที่มี Notebook และตองการใช ไวรเลสการด หรือมีไวรเลสแลนในตัว กรุณาเขามาลงทะเบียนเครื่องที่

ใชงาน เพื่อแจงยืนยันวาเครื่องของทานอยูในเครือขาย โดยเขาไปที่

http://smart.ku.ac.th ตั้งแตวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เปนตนไป

หรือโทรสอบถามไดที่ สายใน 2541-3 สายนอก 02-5620951-7 ตอ 2541-3 E-mail : noc@ku.ac.th
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! สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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