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
ฉลองสิรริ าชสมบัติ
ครบรอบ 60 ป
ิ

ปที่ 2 ฉบับที่ 30/2549 วันที่ 12 กันยายน 2549

บรรยายพิเศษ Case Conference ของนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
ชาวตางประเทศเยีย่ มชมคณะฯ
แนะนําบริษัท และรับสมัครงาน
ยายที่ทําการของภาควิชา/หนวยงาน ของคณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
สรุปการประชุม/กิจกรรม/นัดหมาย
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ บรรยายพิเศษ Case Conference ของนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6
บรรยายพิเศษ Case Conference ของนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 ภาคตน ปการศึกษา 2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทรที่ 11 กันยายน 2549
เวลา 13.30-16.15 น. ณ หองบรรยาย 4-302 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ตารางการนําเสนอมีดังนี้
เวลา
กลุมที่
เรื่องที่นําเสนอ
13.30 -14.00 น.
A
Repair of right humeral fracture in mainland serow (Capricornis
sumatraensis)
14.00-14.30 น.
B
Diagnostic Procedures of Brucellosis
14.30-15.00 น.
C
วิกฤตการณการเลี้ยงกบครบวงจรในเขตอําเภอกําแพงแสน
15.00-15.15 น.
BREAK
15.15 -15.45 น.
D
อาการชักแบบปนจักรยานในสุกร
15.45-16.15 น.
E
เสียหายมากจนอยากจะปดฟารม
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
ขอความอนุเคราะหนําคณะศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุน
จํานวน 6 คน เยี่ยมชมและฟงการบรรยายสรุปดานการดําเนินการของ
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน เมื่อในวันศุกรที่ 9 กันยายน 2549
เวลา 13.30-16.00 น.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ แนะนําบริษัท และรับสมัครงาน
บริษัทเอกชนจะเขามาแนะนําบริษัทและรับสมัครงานแกนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 ในวันเสารที่ 16 กันยายน 2549 ณ หองเรียน ชั้น 3
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน ดังนี้
บริษัท ไบโอซายน แอนิมัล เฮลธ จํากัด เวลา 9.00-12.00 น.
บริษัท อัลฟาเวท จํากัด เวลา 13.30-15.00 น.
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

อานตอหนา 2

1

☺ ยายที่ทําการของภาควิชา/หนวยงาน ของคณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร กําลังปรับปรุงอาคารพรีคลินิก ภาควิชา / หนวยงานจึงขอยายที่ทําการชั่วคราว ดังนี้
℡ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ยายไปที่ หองสมุด ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทร.ภายใน 4307
℡ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ยายไปที่ หองกระจก ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โทร.ภายใน 4103
℡ ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ยายไปที่ หองกระจก ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โทร.ภายใน 4103
℡ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรฯ
ยายไปที่หองพักอาจารย ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โทร.ภายใน 4201
℡ ภาควิชาพยาธิวิทยา (คุณนิรชรา)
ยายไปที่หองแลป ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทร.ภายใน 4204
℡ หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
ยายไปที่หองโถง อาคารผาซาก
โทร.ภายใน 1201, 5101
ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ สพ. มก. กพส.

สรุปการประชุม/กิจกรรม/นัดหมาย
วันเดือนป

เวลา/สถานที่

6 ก.ย. 2549

เวลา 10.30 น.หองประชุม 2

6 ก.ย. 2549

เวลา 10.00 น.
หองประชุม ชั้น 3
อาคารชูชาติกําภู
เวลา 8.30 - 16.30 น.
หองประชุม 1-139
ณ หองประชุม 1-139
เยี่ยมชม
- หองสมุด
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ
- โรงพยาบาลสัตว มก.
กําแพงแสน
- หนวยงานสัควทดลอง
กําแพงแสน
- โรงพยาบาลสัตว มก.
หนองโพ
ณ หองประชุม 1-139
เวลา 16.00 น.
หองประชุม 2 ชั้น 2
กองบริการการศึกษา (กพส.)
เวลา9.00 - 12.00 น.
หองประชุม 2

7-8 ,11 กย.
2549
7 กย. 2549
8 กย. 2549

11 กย. 2549
11 ก.ย. 2549

12 ก.ย. 2549

การประชุม/กิจกรรม/นัดหมาย
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรานบานสัตวเลี้ยง
ครั้งที่ 3/2549
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 5/2549
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต

ผูที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

คณะกรรมการรานบานสัตวเลี้ยง
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

เชิญรวมใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชม

สรุปผลการตรวจประเมินฯ
ภาควิชา/หนวยงาน
ประชุมเรื่องกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร กพส.
สรรหาหัวหนาภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรฯ

รองคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
อาจารยสังกัดภาาควิชา
สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร ฯ

กรรมการตรวจนับ
คะแนน
1. หน.ภาควิชาเวช
ศาสตรคลินิกสัตวใหญฯ
2. เลขานุการคณะฯ
3. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ
รักความสุข

อานตอหนา 3
2

สรุปการประชุม/กิจกรรม/นัดหมาย
เวลา/สถานที่

การประชุม/กิจกรรม/นัดหมาย

ผูที่เกี่ยวของ

20 ก.ย. 2549

เวลา 9.00 - 12.00 น.
หองประชุม 2

สรรหาหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา

อาจารยสังกัดภาาควิชาพยาธิวิทยา

21 ก.ย 2549

เวลา 18.00 น.
ณ หองคอนเวนชั่น
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2549 ใหกับคณาจารยและบุคลากร
จํานวน 9 ทาน

บุคลากรทุกทาน

29 ก.ย. 2549

เวลา 9.30 น.

ขอเลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะสพ. กรรมการคณะทุกทาน

คณะกรรมการประจําคณะสพ.
กรรมการคณะทุกทาน

หมายเหตุ
กรรมการตรวจนับ
คะแนน
1. หน.ภาควิชาเวช
ศาสตรคลินิกสัตวใหญฯ
2. เลขานุการคณะฯ
3. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ
รักความสุข

เลื่อนจากวันที่
15 ก.ย. 2549
เปน 29 ก.ย. 2549

คําศัพทประจําสัปดาห :

ERM ยอมาจากคําวา Enterprise Risk Management
(อานวา เอ็นเตอรไพรซ ริคส แมนเนจเมนท)
แปลวา การบริหารความเสี่ยงทั่งทั้งองคกร

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

3

