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

ปที่ 2 ฉบับที่ 19/2549 วันที่ 14 มิถุนายน 2549

ขาวกิจกรรม
กําหนดการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ประจําป 2549
ชาวตางประเทศเยีย่ มชมคณะฯ
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ขอเชิญผูใชบริการตอบแบบสอบถาม
อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
คําศัพทประจําสัปดาห
ปฏิทินประจําเดือนมิถุนายน 2549

☺ กําหนดการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ประจําป 2549
กําหนดการโครงการ “วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ประจําป 2549”คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
( เดือนกรกฎาคม 2549 – เดือนมีนาคม 2550 )
กําหนดการ
ลําดับที่
หนวยงานเจาภาพ
สถานที่
(เวลา 11.30 – 13.30 น.)
1. ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2549 หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
2. โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2549
หองสัมมนา (2-1116) อาคาร รพส.มก.กพส.
3. หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กพส.
วันศุกรที่ 1 กันยายน 2549
หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
4. ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2549
หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
5. ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549 หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
6. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
วันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2549
หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
และการบริการวินิจฉัย
7. หนวยงานสัตวทดลองกําแพงแสน
วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2550 หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
8. โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
วันศุกรที่ 2 มีนาคม 2550
หองบรรยายสัมมนา โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ
9. งานธุรการกําแพงแสน
วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 หองประชุม 1 (1-139) อาคารพรีคลินิก
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ
Prof.Kishio Hatai หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธ และคณะฯ จาก Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุน จะเดินทางมา
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเชิญอาจารยและบุคลากร รวมใหการตอนรับ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 2 อาคารพรีคลินิก .
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

อานตอหนา 2
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☺ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ขอเชิญผูใชบริการตอบแบบสอบถาม
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ขอเชิญผูใชบริการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคาดหวังของผูใชบริการ โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน ในชวงวันที่ 19-24 มิถุนายน 2549 เพื่อนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาดานการใหบริการของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน เพื่อใหสม
กับการเปน โรงพยาบาลสัตว อางอิงในเขตภาคตะวันตก โดยผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามจะไดรับของที่ระลึกเปนพวงกุญแจ สัตวเลี้ยงยิ้มได .
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ อาจารยเปนวิทยากรพิเศษ
รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม อาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา และ เจาหนาที่หองปฏิบัติการคือ น.สพ.เกรียงไกร วิทูรยเสถียร, น.ส.
สกุณา พัฒนกุลอนันต, สพ.ญ.ปวีณา มวงแกว และ น.สพ.นําดี แซเฮง ไดรับเชิญปนวิทยากรพิเศษ รวมกับศูนยวิทยาศาสตรขาว ในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Molecular Surveillance of Genes and Genetic Elements in The Environment” ใหกับนักวิชาการจากประเทศในแถบอินโดจีน
จํานวน 15 คน เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549 ที่ผานมา ณ หองประชุม 2 อาคารพรีคลินิก.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ขอเชิญอาจารย นิสิตและบุคลากร เขารวมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
เรื่อง “ความผิดปกติของลูกโคที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ” Abnormalities of Calves from Asisted Reproductive Technologies โดย ผศ.
น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ
กําแพงแสน ผูที่สนใจสํารองที่นั่งไดที่ คุณอุบลวรรณ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา) โทรภายใน
1501-2
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

 คําศัพทประจําสัปดาห :
OS ( Operation System อานวา โอเปอรเรชั่น ซีสเต็ม)
หมายถึงระบบปฏิบัติการ เชน Windows, Linux เปนตน
อานตอหนา 3

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351901-3 ตอ 1102, 1118

ประจําเดือน : มิถุนายน 2549
วัน/เวลา

เรื่อง

2 มิถุนายน 2549
เวลา 8.30-12.00 น.

โครงการ พบผูป กครองนิสิตชั้นปที่ 4
ประจําภาคตนปการศึกษา 2549

2 มิถุนายน 2549
เวลา 13.00-16.00 น.

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตชัน้ ปที่ 6
ประจําภาคตนปการศึกษา 2549

5 มิถุนายน 2549
เวลา 13.00-16.00 น.

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตชัน้ ปที่ 4
ประจําภาคตนปการศึกษา 2549

6 มิถนุ ายน 2549
เวลา 10.00-16.00 น.
9 มิถุนายน 2549
เวลา 8.30-15.00 น.

บรรยายพิเศษใหกับนักวิชาการจากประเทศในกลุม
แถบอินโดจีน
งานเทิดไทองคพระมหากษัตริย ฉลองสิริราชสมบัติ
60 ป

14-28 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-16.00 น.

กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
2549 ระดับคณะฯ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ชาวตางประเทศ Prof.Kishio Hatai และคณะฯ จาก
Nippon Veterinary and Life Science University
ประเทศญี่ปุน จะเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ลงชื่อสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและ
ทรัพยากรการผลิตสัตว
สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา
โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
พัฒนาและปลูกตนไมบริเวณอาคาร
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
พัฒนาและปลูกตนไมบริเวณอาคาร
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

20 มิถุนายน 2549
เวลา 11.00-15.00 น.

22 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-12.00 น.
22 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-12.00 น.
17 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-16.00 น.
24 มิถุนายน 2549
เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่
หอง 4-301
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
หอง 4-301
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
หอง 4-301
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
หองประชุม 2
อาคารพรีคลินิก
ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย และรวม
พัฒนาบริเวณสระพระพิรุณ

ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการโครงการฯ อาจารย
และนิสิตชั้นปที่ 4
คณะกรรมการโครงการฯ อาจารย
และนิสิตชั้นปที่ 6
คณะกรรมการโครงการฯ อาจารย
และนิสิตชั้นปที่ 4
รศ.น.สพ.ดร.ทวีศกั ดิ์ สงเสริมและ
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านดานสัตวปก
บุคลากรทุกทาน

หองประชุม 2
อาคารพรีคลินิก

บุคลากรในภาควิชา/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หองประชุม 2
อาคารพรีคลินิก

คณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ

หองประชุม 2 (1-107)
อาคารพรีคลินิก
หองประชุม 1-139
อาคารพรีคลินิก
อาคารโรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน
อาคารโรงพยาบาลสัตว มก.
หนองโพ

อาจารยของภาควิชาเวชศาสตรและ
ทรัพยากรการผลิตสัตว
อาจารย นิสิต และบุคลากรที่สนใจ
บุคลากรและนิสิตทุกทาน
บุคลากรและนิสิตทุกทาน
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