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ปที่ 2 ฉบับที่ 24/2549 วันที่ 25 กรกฎาคม 2549

ขอเชิญรวมลงนามถวายพระพร
ประกาศงดการเรียนการสอน
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน
การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน ปรับโครงสรางภายในหนวยงานใหม
เกร็ดนารู
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ขอเชิญรวมลงนามถวายพระพร
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินเขารับการผาตัดพระปฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง) ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549 เพื่อถวายความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเชิญบุคลากรทุกทาน รวมลง
นามถวายพระพร โดยวิทยาเขตกําแพงแสน จะตั้งโตะลงนามถวายพระพร ณ ลานเอนกประสงค ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

☺ ประกาศงดการเรียนการสอน
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนดการจัดงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2549 จึงของดการเรียนการสอน
ระหวางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2549 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

☺ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2549 คณะวิชา สํานัก / สถาบัน ในสวนของ
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดระหวางวันที่ 7-8 และ วันที่ 11 กันยายน 2549.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

☺ การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม 2549 วิทยาเขตกําแพงแสน จึง
ขอความรวมมือจากหนวยงานใหจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับผลงานในรอบปการศึกษา 2548 จํานวน 1 ฉบับ เพื่อจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองที่เปนภาพรวมของวิทยาเขตกําแพงแสน และเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ
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☺ หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน ปรับโครงสรางภายในหนวยงานใหม
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดมีคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตรที่ 049/2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 แตงตั้งอาจารย
ปริวรรต พูลเพิ่ม เปน หัวหนาหนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ดังนั้นหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน จึงไดทําการปรับโครงสรางภายในหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
ดังนี้
1.หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2.หองปฏิบัติการซีรั่มวิทยา
3.หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
4.หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา เซลลและปรสิตวิทยา
5.หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชันสูตรซากสัตวเลี้ยง
6.หองปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อราและสารตกคาง
7.หองปฏิบัติการโรคสัตวสูคน
8.หองปฏิบัติการไวรัสวิทยา
9.หองปฏิบัติการคุณภาพน้ํานม 10.หองปฏิบัติการคุณภาพน้ําเชือ้
11.หองปฏิบัติการคุณภาพน้ําและอาหาร
12.หองปฏิบัติการโรคไขหวัดนก 13.หองปฏิบัติการโรคสัตวน้ํา
โครงสรางการบริหารงานหนวยงานชันสูตรโรคสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
คณะกรรมการบริหารงาน

(ผศ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง)
หนวยธุรการชันสูตรโรคสัตว
1.หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1.ผศ.ดร.ธวัชชัย**2.นายสุขสันต* 3.นางศรีสมัย 4.นายสมพงษ
5.นางสาวมนธิชา 6.นายสมยศ

7. หองปฏิบัติการโรคสัตวสูคน
1.ผศ.ธวัชชัย* ** 2.นายสุขสันต 3.นายกรไชย 4.นายสมยศ
5.นางพิมล 6.นายสมพงษ

2.หองปฏิบัติการซีรั่มวิทยา
1. รศ.ดร.วรวิทย**2.ผศ.ดร.นรินทร**3.นางสาวอรวรรณ*
4.นางสิริลักษณ

9.งานหองปฏิบัติการคุณภาพน้ํานม
1.ผศ.ธเนศร* ** 2.นางสุวรรณา

3.หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
1.ผศ.ดร.นรินทร**2.หัวหนาหนวยงานชันสูตรโรคสัตว
กําแพงแสน* 3.นางสาวสุดธิษา 4.นางสาวสกุณา
4. หองปฏิบัติการโลหิตวิทยา เซลลและปรสิตวิทยา
1. รศ.ดร.เฉลียว* 2.นายนิธิศ3.นางสาวนิรชรา
5. หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชันสูตรซากสัตวเลี้ยง
1. รศ.ดร.ทวีศักดิ์* 2.รศ.ดร.เฉลียว* ** 3.นางภัทรา
4.นางสาวอรวรรณ
6. หองปฏิบัติการสารพิษจากเชือ้ และสารตกคาง
1.หัวหนาหนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
2.อ.ชัยเทพ 3.อ.อมรเทพ 4.นางสาวสุดธิษา
5.นายประกรณ
หมายเหตุ :
* หมายถึง หัวหนาหนวย, หัวหนาหองปฏิบัติการ
** หมายถึง ที่ปรึกษา
* ** หมายถึงที่ปรึกษาและหัวหนาหองปฏิบัติการ
ขอมูลจาก : หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน

10.หองปฏิบัติการคุณภาพน้าํ เชือ้
1.รศ.ดร.เกษกนก *2.อ.ดร.ปริวรรต* **3. อ.คงศักดิ์
4.นางสุวรรณา 5.นายสุธี 6.นายกรไชย 7.นายวิทย
8.นายสมพงษ 9.นางพิมล 10.นางสาวปยวรรณ

11.หองปฏิบัติการคุณภาพน้าํ และอาหาร
1.อ.สุวิชา**2.อ.อมรเทพ* 3.อ.อาสูตร 4.อ.ปจฉิมา
5.นางศรีสมัย 6.นางสาวจุรีย 7.นางสุวรรณา 8.นางสาวนงเยาว
12.หองปฏิบัติการโรคไขหวัดนก
1. รศ.ดรทวีศักดิ์* **2.ผศ.ดร.นรินทร
3.อ.รุงโรจน 4.สพ.ญ.ปวีณา 5.นางสาวสกุณา 6.น.สพ.นําดี
13.หองปฏิบัติการโรคสัตวน้ํา
1. ผศ.วิศณุ* 2.อ.กรวิชญ 3.นางภัทรา 4.นางสาวสกุณา

8. หองปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ผศ.ดร.นรินทร** 2.รศ.ดร.วรวิทย**
3.ผศ.ดร.พรทิพภา** 4.วิไลรัตน *

อานตอหนา 3

2

เกร็ดนารู
วิธีผูกเนคไทน

ที่มา : รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Module (อานวา มอด-ดิว) แปลวา เกณฑสําหรับวัด , หนวยที่นํามาประกอบเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่มา : http://www.siamdic.com/search.php
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

3

