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ขาวกิจกรรม

ประกาศใหขาราชการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพขอพนตําแหนง
บุคลากรไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬา
คําศัพทประจําสัปดาห

ปที่ 2 ฉบับที่ 16/2549 วันที่ 2 พฤษภาคม 2549
ขาราชการไดเลื่อนระดับ
แตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ คนใหม
กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2549
ระดับคณะฯ
ปฏิทินขาวประจําสัปดาห

☺ ประกาศใหขาราชการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ดวยกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2548
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ไดกําหนดใหบุคคลไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน ดังนี้
1. สมเด็จพระบรมราชินีนารถ
2. พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
3. ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช 4. ผูมีรางการพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้ง 2 ขาง หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ
5. ผูอยูในคุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย 6. บุคคลซึ่งกําลังศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไมสามารถยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได
ดังนั้นหากขาราชการทานใดยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหไปขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันพนสภาพ
จากการยกเวน นับตั้งแต 6 มีนาคม 2549 เปนตนไป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม หากพนกําหนดดังกลาว จะถูกเปรียบเทียบปรับไมเกิน 500 บาท
จึงประชาสัมพันธมาใหทราบทั่วกัน.
ขอมูลจาก : หนวยประชาสัมพันธ สพ. กพส.

☺ ขาราชการไดรับการปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนงและเลื่อนระดับ
น.ส.กาวิล นันทกลาง พนักงานวิทยาศาสตร 5 สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ไดรับการปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง เปน
นักวิทยาศาสตร 5 ตามคําสั่ง มก. ที่ 917/2549 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549
นายสุจิต ลิ้มทองสุข เจาหนาที่ธุรการ 4 สังกัดงานธุรการกําแพงแสน ไดรับการเลื่อนระดับเปนเจาหนาที่ธุรการ 5 ตามคําสั่ง มก. ที่ 1120/
2549 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ ขอพนจากตําแหนง
อ.น.สพ.สมชัย สัจจาพิทักษ สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ขอพนจากตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก.
หนองโพ เนื่องจากมีความจําเปนตองไปทําการศึกษาวิจัย ตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 026/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ แตงตั้งผูอาํ นวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ คนใหม
เพื่อใหการบริหารงานภายในโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร จึงแตงตั้งให ผศ.น.สพ.
ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ ตามคําสั่ง
คณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 027/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
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☺ บุคลากรไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬา
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขัน
กีฬากอลฟ ประเภท บุคคลทั่วไป และ นายสุจิต ลิ้มทองสุข เจาหนาที่ธุรการ สังกัดงานธุรการกําแพงแสน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขัน
กีฬากอลฟประเภททีมทั่วไป ในการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2549 ที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ไทรบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ขอมูลจาก : นายสุจิต ลิ้มทองสุข

☺ กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป 2549 ระดับคณะฯ
กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2549 ระดับคณะฯ ของคณะสัตวแพทยศาสตร ในระหวางวันที่ 14-28 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-16.00 น.
วัน/เวลา
ภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชา/หนวยงาน
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการ
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
วินิจฉัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
วันศุกรที่ 16 มิถุนายน 2549
เตรียมเอกสาร
เตรียมเอกสาร
วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2549
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549
สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาพยาธิวิทยา
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
โรงพยาบาลสัตว มก. บางเขน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2549
เตรียมเอกสาร
เตรียมเอกสาร
วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2549
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549
งานธุรการกําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว กําแพงแสน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

USB ยอมาจาก Universal Serial Bus (อานวา ยูนิเวอแซล ซีเรี่ยล บัส) เปนพอรท หรือชองทางในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณ
อื่นๆ ไมวาจะเปน Printer, Modem, Mouse, Keyboard, Digital Camera และอื่นๆ อีกมากมาย
USB เริ่มตนมีการใชงานจะมีรุน USB 1.1 ตอมาไดมีการพัฒนาใหมีความเร็วสูงขึ้น โดยเปลี่ยนเปนเวอรชั่น USB 2.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-USB เวอรชั่น 1.1 มีความเร็วในการรับสงขอมูล 12 Mbits ตอวินาที
-USB เวอรชั่น 2.0 มีความเร็วในการรับสงขอมูล 480 Mbits ตอวินาที
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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