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ปที่ 2 ฉบับที่ 26/2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549

บุคลากรรวมงานปลูกขาววันแม
ชาวตางประเทศขอเขาฝกงาน
ขอเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549
เกร็ดนารู
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ บุคลากรรวมงานปลูกขาววันแม
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ทรงมี
พระชนมายุ ครบ 74 พรรษาโดยรวมกิจกรรม “ปลูกขาววันแม” วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ทุงนาไพร ดานหนาวิทยาเขต
กําแพงแสน

ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ สพ.มก.กพส.

☺ ชาวตางประเทศขอเขาฝกงาน
Mr. Yu ITo นิสิตจาก Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุน ขอเขาฝกงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2549 โดยคณะกรรมการดูแลและฝกงานประกอบดวย อ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี อ.นิกร ทอง
ทิพย และ ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ขอเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549 โดยมีผูเกษียณอายุราชการดังนี้
1. รศ.สพ.ญ.ดร.จันทนา กุญชร ณ อยุธยา
สังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
2. รศ.น.สพ.เจริญ ทองมา
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา
3. ผศ.น.สพ.ดร.สัญชัย ลักษณโกเศศ
สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
4. นางนิรมล อุปรมัย
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
5. นางจุไร พุทธิเกษตริน
สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร
6. นายนาวี คงตาดํา
สังกัดสํานักงานเลขานุการ
ในวันศุกรที่ 22 กันยายน 2549 ระหวางเวลา 7.00-12.00 น. ณ หองสัมนาวิทยานิพนธ 1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตบางเขน
อานตอหนา 2
1

กําหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549
เวลา 7.00 น.
พิธีสงฆ (ทําบุญถวายภัตตาหารเชา)
เวลา 9.00 น.
พิธีกร กลาวเชิญประธานจัดงาน กลาวรายงาน
พิธีกร กลาวเชิญคณบดีติดชอดอกไมใหกับผูเกษียณอายุราชการ พรอมกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
เวลา 9.30 น.
บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร มอบของที่ระลึก
เวลา 10.00 น.
หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน ของผูเกษียณอายุราชการ กลาวความในใจ
- หัวหนาภาควิชา เวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว - หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
- หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา - หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
- หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
- รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
เวลา 11.00 น.
ผูเกษียณอายุราชการจํานวน 6 ทาน กลาวความในใจ
- รศ.สพ.ญ.ดร.จันทนา กุญชร ณ อยุธยา
- รศ.น.สพ.เจริญ ทองมา
- ผศ.น.สพ.ดร.สัญชัย ลักษณโกเศศ
- นางนิรมล อุปรมัย
- นางจุไร พุทธิเกษตริน
- นายนาวี คงตาดํา
เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารรวมกัน
ขอมูลจาก : หนวยสารบรรณ

การใชอักษรยอของคํา สัตวแพทย สัตวแพทยหญิง นายสัตวแพทย
เนื่องจากคํานําหนานามเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทยที่ใชกันอยูในปจจุบันยังมีความลักลั่น กลาวคือคําวา “นายสัตวแพทย” มีทั้งที่ใชคํายอ สพ. นสพ.
น.สพ. คําวา ‘สัตวแพทยหญิง” มีทั้งที่ใชอักษรยอวา สพญ. สพ.ญ. และโดยที่ราชบัณฑิตยสถานไดเคยกําหนดคํายอของ นายสัตวแพทย วา สพ. จึงมีผทู วงติงและให
ขอมูลขอมูลเรื่องการใชอักษรยอดังกลาวจากผูที่อยูในแวดวงวิชาสัตวแพทยวา อักษรยอ สพ. ใชกับสัตวแพทยทั้งชายและหญิงที่จบประกาศนียบัตร แตถาเปนสัตว
แพทยปริญญาที่เปนชาย เรียกวา นายสัตวแพทย ใชอักษรยอวา น.สพ. สวนสัตวแพทยหญิง ใชอักษรยอวา สพ.ญ.
ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชภาษาไทย จึงไดพิจารณาเรื่องดังกลาวและไดสอบถามขอมูลจากกรมปศุสัตว คณะ
สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกทางหนึ่ง ไดความตรงตามที่มีผูทักทวงมา และเพื่อมิใหการใช
อักษารยอของคําวา นายสัตวแพทย สัตวแพทยหญิง และสัตวแพทย มีความลักลั่นและสื่อความหมายไดไมตรงตามขอเท็จจริง โดยทีห่ ลักเกณฑการยอคําใหใช
พยัญชนะตนของแตละพยางค แลวรวบจุดหลังพยัญชนะตัวสุดทายเพียงจุดเดียว คํา นายแพทย แพทยหญิง จึงยอ นพ. และ พญ. คําวาทันตแพทย ทันตแพทยหญิง
ยอวา ทพ. และ ทพญ. คําวา เภสัชกร เภสัชกรหญิง ยอวา ภก. และ ภกญ. คําวา เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทยหญิง ยอวา ทนพ. และ ทนพญ. คําวา พยาบาล
พยาบาลชาย ยอวา พย. และ พยช. ตามลําดับ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชภาษาไทย แหงราชบัณฑิตยสถาน จึงไดมีมติใหใชหลักเกณฑเดียวกันนี้ในการยอคําวา นายสัตวแพทย
สัตวแพทยหญิง และสัตวแพทย กลาวคือ
คําวา สัตวแพทย (สัตวแพทยทั้งชายและหญิงที่จบประกาศนียบัตร) ใหใชคําวา สพ.
คําวา นายสัตวแพทย (สัตวแพทยปริญญาที่เปนชาย) ใหใชคําวา นสพ.
คําวา สัตวแพทยหญิง (สัตวแพทยปริญญาที่เปนหญิง) ใหใชวา สพญ.
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การใชอไม
ักษรย
วา หนังสืปอดาห
พิมพ คือใช
วา นพส. แตการสื่อความตองการบริบทหรือขอความทีอ่ ยูแวดลอมซึ่งจะทําใหทราบไดวา อักษรยอ นสพ. ในกรณีนั้นๆ หมายถึงคําใด
ที่มา : กาญจนา ปาลศรี ขอมูลจากจดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 11 ฉบับที่ 124 เ ดือนกันยายน พ.ศ. 2544

 คําศัพทประจําสัปดาห :
Information Technology (อานวา อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี : คํายอ IT) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําวิทยาการที่กาวหนา
ทางดานคอมพิวเตอร และการสื่อสารมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดกวางขวางมากขึ้น
ที่มา : http://www.promma.ac.th/COMPUTER/it/unit_1/tec1_1.html
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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