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หนวยงานภายนอกมอบเครือ่ งสองตรวจภายใน (Endoscope)
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☺ หนวยงานภายนอกมอบเครื่องสองตรวจภายใน (Endoscope)
คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร ปางชางแมสา และผูสนับสนุน มอบเครื่องสองตรวจภายใน (Endoscope) ใหกับโครงการวิจัย การผสมเทียมชาง
เอเชีย ดวยน้ําเชื้อแชแข็ง ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ ดังนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ศูนยอนุรักษชางไทย สถาบันคชบาลแหงชาติ องคการอุตสาหกรรมปาไม, ปางชางแมสา จ.เชียงใหม, ศูนย
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิอมตะ,
มูลนิธิกองทุนรักษชางภาคเหนือเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ณ ปางชางแมสา จ.เชียงใหม .
ขอมูลจาก : อ.น.สพ.นิกร ทองทิพย

☺ อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค เปนวิทยากรรับเชิญรวมกับอธิบดีกรมปศุสัตว
ในการเสวนาวิชาการเรื่อง “FMD ควบคุมได กระจายหมูไทยสูครัวโลก”
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ
จัดโดยบริษัท อินเตอรเว็ท (ประเทศไทย) จํากัด
ขอมูลจาก : ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร

☺ โครงการฝกอบรม
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตวและหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน จัดโครงการฝกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Pig
Production and Health Management” ใหกับสัตวแพทยและเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจากประเทศไทย บริษัท ออคตา เมมโมเรียล จํากัด และชาว
ตางประเทศ (เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย) จํานวน 40 คน ระหวางวันที่ 17-19 เมษายน 2549 ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร
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☺ การแขงขันปงปองชันสูตรโอเพน
การแขงขันปงปองชันสูตรโอเพน (เฉพาะบุคลากรคณะทํางานชันสูตร กพส.) ประเภท - หองปฏิบัติการ (ประเภทคู ไมระบุเพศ) ประเภททั่วไป (ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว) รับสมัครตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 17 เม.ย. 2549 เวลา 13:00 น. คาสมัครทีม/คนละ 10 บาท แขงแบบแบงสายพบกัน
หมดในสาย จับฉลากสายและประกบคู วันที่ 17 เม.ย. 2549 เวลา 16:30น. แขงเวลา 12:30-13:00 และ เวลา 16:30-17:30 ของทุกวัน แขงแบบ 21
แตม 2 ใน 3 เซ็ต ที่ 1-2 ของแตละสายเขารอบรองฯ ชิงชนะเลิศ วันที่ 27 เม.ย. 2549 เวลา 12:00น. รับประทานกลางวันและมอบรางวัลหลังแขง
เสร็จ สนับสนุนโดยหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน.

☺ โรงพยาบาลสัตว งดใหบริการรักษาสัตว
-เพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมภายในครอบครัวในเทศกาลวันสงกรานต โรงพยาบาลสัตว ม.ก.
กําแพงแสน และ โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ จึงของดใหบริการรักษาสัตว ในระหวางวันที่ 13-15 เมษายน 2549 เปนเวลา 3 วัน
-เพื่อใหบุคลากรไดเขารวมสัมมนาโครงการ “เสริมสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนาองคกรและการทํางานเปนทีม” โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน จึงของดใหบริการรักษาสัตว ระหวางวันที่ 28 -30 เมษายน 2549 เปนเวลา 3 วัน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน, โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

☺ มอบรถจักรยาน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย ไดมอบรถจักรยานของโครงการฝกอบรม เรื่อง Food Safety จํานวน 1 คัน
พรอมกุญแจ ใหกับคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไวใชในงานราชการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549.
ขอมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย

☺ บุคลากรปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง
น.ส.อรวรรณ บุตรดี ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร 4 สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับการปรับวุฒิและเปลี่ยน
ตําแหนงเปน นักวิทยาศาสตร 4 ตามคําสั่ง มก. ที่ 745/2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ บุคลากรไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
น.ส.อารี ทองคํา ขาราชการสังกัดงานธุรการกําแพงแสน ไดรับคัดเลือกเปน
บุคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
โดยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ จาก รศ.ธงชัย มาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ กองเชียรและทีมเชียรรีดเดอรไดรับรางวัล
กองชียรและทีมเชียรรีดเดอร ของคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแขงขันประกวดกองเชียร ในการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :
Systems Thinking ( อานวา ซีสเต็ม ติ้งกิ้ง) หมายถึง การคิดเชิงระบบ
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351901-3 ตอ 1102, 1118

ประจําเดือน เมษายน 2549
วัน/เวลา
13-16 เมษายน 2549
19 เมษายน 2549
17-19 เมษายน 2549

21 เมษายน 2549

28-30 เมษายน 2549

เรื่อง
วันหยุดสงกรานต
วันหยุดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
โครงการฝกอบรมนานาชาติ เรื่อง
“Pig Production and Health
Management”
วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของหนวยงาน
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ วาดวยเรื่อง
“มองหลายมุม”
สัมมนาโครงการ “เสริมสรางสัมพันธภาพ
เพื่อการพัฒนาองคกรและการทํางานเปนทีม”

สถานที่

หองประชุม 1-139
อาคารพรีคลินิก

ผูเกี่ยวของ

ทีมวิชาการ “หมอหมู”
เกษตรศาสตร

อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. บุคลากรทุกทาน
หนองโพ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
จอมเทียน(พัทยา) จังหวัด
ชลบุรี

บุคลากรทุกทาน
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