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ชาวตางประเทศเยีย่ มชมคณะฯ
โครงการโลกทรรศนสัตวแพทย ประจําป 2549
โครงการฝกอบรม
งานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549
เกร็ดนารู
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ
Äโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝกงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรแหงโตเกียว ประเทศญี่ปุน (KU-TUA)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2548 โดยมีนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร
เขารวมโครงการดวย ไดนํานิสิตโครงการดังกลาวเขาศึกษาดูงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร
เมื่อวันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 น. ที่ผานมา

Äขอเรียนเชิญอาจารยและบุคลากรรวมใหการตอนรับ คณาจารย จํานวน 4 คน และนักศึกษาจาก Nippon Veterinary and Life
Science University ประเทศญี่ปุน จํานวน 34 คน จะเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาหาประสบการณ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ระหวางวันที่ 2-4 กันยายน 2549 โดยมีกําหนดการตอนรับดังนี้
m วันอาทิตยที่ 3 กันยายน 2549 เวลา 18.00 น. รวมงานเลี้ยงรับรอง ณ หองคอนเวนชั่นฮอล อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
m วันจันทรท่ี 4 กันยายน 2549 เวลา 8.30 น. รวมใหการตอนรับ ณ หองบรรยาย 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอมูลจาก : ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต

☺ โครงการโลกทรรศนสัตวแพทย ประจําปการศึกษา 2549
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จัดโครงการโลกทรรศนสัตวแพทย ประจําปการศึกษา 2549 ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหไดรับรูถึงกิจกรรมการเรียนและมีประสบการณในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย
ระหวางวันที่ 26-27 สิงหาคม 2549 ณ หองบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
ขอมูลจาก : สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร

☺ โครงการฝกอบรม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ กรมปศุสัตว จัดโครงการฝกอบรมกลักสูตรการอบรมและเพิ่มพูลความรูของ
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นสอง รุนที่ 1 ใหกับเจาหนาที่ของกรมปศุสัตว จํานวน 58 คน ระหวางวันที่ 15 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2549
ณ หองบรรยาย 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม เปนประธานโครงการ
ขอมูลจาก : ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม
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☺ งานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอเชิญ คณาจารย และ บุคลากรทุกทาน เขารวมงานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2549 วันพุธที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 11.00 น. เปนตนไป 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
กําหนดการ
เวลา 11.00 น. เปนตนไป ×รองคณบดีกลาวเปดงานตอนรับและ กลาวขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ
× ผูเกษียณอายุราชการกลาวขอบคุณ กลาวความในใจ และใหขอคิดแกบุคลากร
×พิธีมอบของที่ระลึกใหแกผูเกษียณอายุราชการ
×รับประทานอาหารรวมกัน (โตะจีน)
ณ ลานเอนกประสงค อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน และขอเชิญชวนผูรวมงานแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง.
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ สพ. กพส.

4 วิธีในการทําใหเครื่องคอมพิวเตอร มีอายุยาวนานขึน้
"การปองกัน ยอมดีกวาการแกไข" วิธีงายๆ ในการชวยทําใหอายุของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องคอมฯ ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่
1.ควันบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญทําใหเครื่องคอมฯ มีปญหาได เพราะเขมาควันจะทําใหเกิดคราบ ทําใหอุปกรณเชื่อมตอกับเครื่องมีปญหาได
2.หลีกเลี่ยงใหเครื่องคอมฯ ทํางานตลอดเวลา ถาไมไดใชงาน
ควรปดเครื่องคอมฯ เสีย ทั้งนี้เพื่อใหอุปกรณตางๆ ใหพักบาง
อยางไรก็ตามเราสามารถใชระบบ * Power Management ในการชวยเหลือได
(คลิกขวาที่หนาจอ เลือก Properites -> Screen Saver จากนั้นเลือก Power)
* Power Management จะเปนโปรแกรมจัดการเรื่องการใชพลังงานในอุปกรณตางๆ
เชน monitor, harddisk, cpu เปนตน โดยการกําหนดเวลาวา ถาไมมีการใชงาน
ในระยะเวลาหนึ่ง ใหทําการหยุดการทํางานในอุปกรณนั้นๆ เชน ตั้งเวลาไว 30 นาที
ไมมีการใชงานให ปดหนาจออัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน เปนตน
3.หลีกเลี่ยงใหจอภาพทํางานตลอดเวลา สามารถทําไดโดยปดสวิทซที่จอภาพใน
ขณะที่ไมมีการใชงาน โดยเฉพาะสํานักงานที่พักเที่ยงในตอนกลางวัน
หรือใชระบบ Power Management ซึ่งจะชวยประหยัดคาไฟของคุณไดดวย
4.ระวังเวลาขนยายเครื่องคอมฯ กอนการเคลื่อนยาย หรือเปดฝาเครื่อง ตองปดและดึงปลั๊กไฟเสมอทุกครั้ง เพื่อปองกันไฟชอต และเคลื่อนยายดวย
ความระมัดระวังไมใหอุปกรณภายในกระทบกระเทือน
ที่มา : http://www.it-guides.com/techno/longlive.html

 คําศัพทประจําสัปดาห :
UPS (อานวา ยูพีเอส ) ยอมาจาก uninterruptible power supply หมายถึง แบตเตอรี่สํารองที่จะทํางานไดทันทีที่ไฟดับ
โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไวใชพอที่จะสั่งใหเก็บงาน (save) ที่ทําอยูเทานั้น ไมไดมพี อใหใชตอไป
เมื่อบันทึกลงเก็บเรียบรอยแลว ก็ตองรีบปดเครื่อง (อยางนอยก็ชวยไมใหขอมูลที่ทําไวหายไปหมด)
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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