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ขาวกิจกรรม

ขอเชิญคัดเลือกหนังสือวิชาการประจําป 2549
ชาวตางประเทศทําวิจัยรวมกับคณะฯ
ขอเชิญรวมงานฟาหมน นนทรี’ 49
ภ.เวชศาสตรคลินกิ สัตวเลี้ยง เปดรับนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาโรคสัตวเลี้ยง
โครงการบรรยายพิเศษสําหรับนิสิต
ขาวกิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
บุคลากรเดินทางไปตางประเทศ
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ขอเชิญคัดเลือกหนังสือวิชาการประจําป 2549
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไดจัดสรรเงินจํานวน 129, 000 บาท ใหแกคณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อใหอาจารย/นักวิจัย ในคณะ/สถาบัน
เลือกหนังสือจากรานที่จะนํามาแสดงใน “งานแสดงหนังสือทางวิชาการประจําป 2549” ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ระหวางวันที่ 16-18
มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณชั้นลางอาคารศูนยเรียนรวม 2 วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ชาวตางประเทศทําวิจัยรวมกับคณะฯ
Prof.Dr.Susumu Kumagai จาก Cooperation Mycotoxin Analysis with The University of Tokyo
เดินทางมาทําวิจัยรวมดานการวิเคราะหสารพิษจากเชื้อรา ระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2549
โดยมี ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง เปนผูประสานงาน.
ขอมูลจาก : ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง

☺ ขอเชิญรวมงาน ฟาหมนนนทรี’ 49
ขอเชิญอาจารยและนายสัตวแพทย รวมงาน ฟาหมนนนทรี’ 49 วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2549
กําหนดการ
เวลา 14.00 น. เปด โรงพยาบาลสัตว บางเขน พบกับเทคโนโลยีนวัตกรรม ระบบ และอุปกรณอันทันสมัย
16.30 น. ประชุมใหญสามัญประจําป 2548 สมาคมนิสิตเกาสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
18.30 น. งานฟาหมนนนทรี ’ 49 สังสรรค หรรษาในบรรยากาศสีสันวันพักผอนสนุกกับโชวสุดพิเศษและกิจกรรมบันเทิงตางๆ “เปดตัว
กองทุนสมาคมสัตวแพทยเกษตร” มุทิตาจิตสัตวแพทยอาวุโส แสดงความยินดีกับนิสิตเกาตัวอยาง 3 สาขา สํารองที่นั่งไดที่ คุณจงดี หามาลี
โทร. 02-5790931
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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☺ ภ.เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง เปดรับนิสิต หลักสูตร ป. บัณฑิต สาขาวิชาโรคสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาโรคสัตวเลี้ยง ภาคตนปการศึกษา 2549
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือคาดวาจะจบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2548
2. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือคาดวาจะมีใบอนุญาตฯ กอนวันรายงานตัวเขาศึกษาในภาคตน ปการศึกษา
2549 (สามารถยื่นหลักฐานไดภายหลัง)
รายการ
วัน เวลา
สถานที่
1. การสมัคร
(สมัครดวยตนเอง)
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
3. สอบสัมภาษณ
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ตั้งแตบัดนี้ – 31 มกราคม 2549 ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
1 กุมภาพันธ 2549
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตบางเขนบางเขน
13 กุมภาพันธ 2549
หอง 504 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
เวลา 13.00 น. เปนตนไป
20 กุมภาพันธ 2549
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

หมายเหตุ : ผูสนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัครไดจาก http://www.grad.ku.ac.th
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 0-3435-1901-3 ตอ 1301-2 หรือ 0-2942-8756-9 ตอ 2330
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง

☺ โครงการบรรยายพิเศษสําหรับนิสิต
ขอเชิญนิสิตชั้นปที่ 5 ทุกทาน เขารวมโครงการบรรยายพิเศษ “บัณฑิตสัตวแพทยที่ผูใชตองการ”
หลักการและเหตุผล ในการจัดโครงการ
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนิสิตสัตวแพทยชั้นปที่ 5 ไดรับทราบถึงรูปแบบการทํางานและความตองการของผูใชบัณฑิตในสายงานวิชาชีพ
ตางๆ เพื่อนิสิตจะไดใชเปนแนวทางในการเลือกสายงานและพัฒนา ปรับปรุงตนเองเพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อจะไดเปน
บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพและพัฒนาวิชาชีพตอไปในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 13.30-15.00 น. โดยวิทยากรดานการศึกษาตอ อ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร
(รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและวิทยาเขตกําแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ ขาวกิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน เปดรับชําระคาใหบริการผานบัตรเครดิต ของวีซา หรือ มาสเตอรการด หรือ
วีซาอิเลคตรอน โดยทาง รพส.กพส.จะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการใช เริ่มตั้งแตวันที่ 9 ม.ค.2549 เปนตนไป เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคาของ รพส. มก.กพส.
โครงการรถ รับ-สง สัตวปวย โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ไดจัดหารถรับ-สง สัตวปวย และอยูระหวาง
การติดตั้งอุปกรณที่จําเปนในการชวยชีวิตและเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการและเพิ่มโอกาสใหสุนัขปวยไดรับการรักษาอยาง
ทันทวงที และเพื่อเปนการรับ-สง case เพื่อการรักษาที่ตอเนื่อง จะสามารถเปดใหบริการไดในเดือนกุมภาพันธ ป 2549
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โครงการสวนหยอมใน รพส.มก.กพส. ขณะนี้ไดจัดสวนหยอมบริเวณรอบๆ บอน้ําพุของรพส.กพส. เพื่อเปนสถานที่พักผอนไว
สําหรับผูมาใชบริการในระหวางที่รอรับการรักษา
การปรับปรุงอาคารพักสัตวปวย(โคและ แพะ แกะ) รพส.กพส. จะทําการปรับปรุงอาคารพักสัตวปวย(โคและ แพะ แกะ)เพื่อเปนการ
รองรับจํานวนโค และสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ที่เขามารับการรักษาและผาตัดในหนวยสัตวใหญ ขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติแบบ คาดวาจะใชเวลา
ในการปรับปรุงประมาณ 1 เดือน โดยจะแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ป 2549
โครงการอาคารพักสัตวปวยหลังใหมของรพส.กพส. ไดรับงบประมาณเงินรายไดในการจัดสรางเนื่องจากหนวยรักษาสัตวปวยใน
ในปจุบันมีจํานวนสุนัขและแมวที่รับไวรักษาตอเนื่องมีจํานวนมากขึ้น จําเปนตองมีการสรางอาคารพักสัตวปวยหลังใหม ซึ่งนอกจากใหบริการแก
สัตวปวยแลวยังใชเปนสถานที่ฝกทักษะในการดูแลสัตวปวยสําหรับนิสิตสัตวแพทยในชั้นปสุดทาย โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนการเปดซอง จะแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน ป 2549.

☺ บุคลากรเดินทางไปตางประเทศ
น.สพ.มนตชัย เล็กเจริญวงศ นายสัตวแพทย ประจํา รพส.มก.กพส. และ น.สพ.อุทัยศรี เจียมวุฒิศักดิ์ นายสัตวแพทยประจํา รพส.มก.
หนองโพ ไดรับทุนการฝกอบรมการทําศัลยกรรมทางระบบประสาทจาก Nippon Veterinary and Animal Science ประเทศญี่ปุน ระยะเวลา
ฝกอบรม 1 เดือน ในระหวางวันที่ 27 ม.ค. - 28 ก.พ. 2549.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Adaptation = การปรับตัว
Accommodation = การปรับใหเหมาะ, จัดที่อยูให, ใหความสะดวก,
สงเคราะห, อํานวย
Alignment = การปรับแนว
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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