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สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
อาจารยเดินทางไปตางประเทศ
แนะนําบริษัท และรับสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหนงอาจารย) ปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตกําแพงแสน
โครงการฝกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบิการ
ขอเชิญรวมงานขอบคุณผูเกษียณฯ วิทยาเขตกําแพงแสน
สรรหาหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
รวมใหการตอนรับคณะกรรมการ สมศ.
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ สัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ขอเชิญอาจารย นิสิตและบุคลากร เขารวมสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
เรื่อง “ การวิเคราะหขอมูลทางสัตวแพทยโดยวิธี Meta-Analysis” โดย อ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 15.0016.00 น. ณ หองประชุม 4-308 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ผูที่สนใจสํารองที่นั่งไดที่ คุณอุบล
วรรณ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา) โทรภายใน 4307
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา

☺ อาจารยเดินทางไปตางประเทศ
รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ อาจารย สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา และ รศ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ อาจารยสังกัดภาควิชา
พยาธิวิทยา เดินทางไปประชุมและเสนอผลงานใน 16th International Microscopy Congress ที่เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 3-8
กันยายน 2549 ที่ผานมา

ขอมูลจาก : รศ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ

☺ แนะนําบริษัท และรับสมัครงาน
บริษัทเอกชนจะเขามาแนะนําบริษัทและรับสมัครงานแกนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 ณ หองเรียนบรรยาย 4-309 ชั้น 3 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้
 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549
บริษัท เบ็ทเทอร ฟารมา จํากัด เวลา 10.00-16.00 น.
 วันเสารที่ 23 กันยายน 2549
บริษัท สมาทเว็ท จํากัด เวลา 9.00-12.00 น.
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหนงอาจารย) ปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตกําแพงแสน
ตามคําสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร ที่ 079/2549 ลงวันที่ 8 กันยายน 2549 ไดพิจารณาให นายปรีดา เลิศวัชระสารกุล ตําแหนงอาจารย
สังกัดภาควิชาพยาธิ ใหปฏิบัติราชการที่ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : e- office
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☺ โครงการฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร จัดโครงการอบรม Swine Refresher Course 2006
สําหรับพนักงานบริษัท ไบโอซายน แอนิมัลเฮลธ จํากัด ระหวางวันที่ 2-3 ตุลาคม 2549
เวลา 8.30-17.30 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.

( โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on Assisted Reproductive Technology
and Advance Semen Analysis for Animal Research ระหวางวันที่ 12-13 ตุลาคม 2549
ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
รับจํานวนจํากัด สนใจติตอ คุณอุบลวรรณ เอกทุงบัว
โทร. 0-3435-1901-3 ตอ 4307, 08-1362-4229 e-mail : fvetuba@ku.ac.th
ขอมูลจาก : หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ และ ภาควิชาเวชศาสตรคลินกิ สัตวใหญและสัตวปา

☺ ขอเชิญรวมงานขอบคุณผูเกษียณฯ วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญบุคลากรวิทยาเขตกําแพงแสนทุกทาน รวมงาน “ขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. 2549” โดยในสวนของคณะสัตว
แพทยศาสตร ทางวิทยาเขตกําแพงแสน จะเชิญ รศ.เจริญ ทองมา เขารวมงานดวย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 18.00-21.00 น. ณ
หอง Convention อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน. โดยมีกําหนดการดังนี้
( 19.00 น.
การแสดงชุดที่ 1 การแสดงรํานพรัตน
18.00 น. เปนตนไป
ลงทะเบียนผูมารวมงาน
19.15-19.40 น.
ชมวิดีทัศนแนะนําผูเกษียณอายุราชการ ( 19.40 น.
ประธานกลาวขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ
19.50 น. เปนตนไป
พิธีมอบของที่ระลึก
( 20.10 น.
ตัวแทนผูเกษียณอายุราชการกลาวความในใจ
(ผศ.บุญฤทธิ์ สายัมพล)
20.30 น.
การแสดงชุดที่ 2
( 21.00 น.
เลิกงาน
ขอมูลจาก : งานวิเทศนและประชาสัมพันธ

☺ สรรหาหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
ขอเชิญอาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา สรรหาหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอง
ประชุม 2 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ภาควิชาพยาธิวิทยา

☺ ขอเชิญรวมใหการตอนรับคณะกรรมการจาก สมศ.
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรรวมใหการตอนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเขามาประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบที่ 2 (เพื่อรับรอง/รับรองแบบมีเงื่อนไข/ไมรับรอง) และจะเขามา
ตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีคณะกรรมการ 2 ทาน คือ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี และ ผศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย ใน
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549. เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอง 2-210 ชั้น2 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :

FTA (ยอมาจาก Free Trade Agreement อานวา ฟรี เทรด อะกรีเมนท)
แปลวา ขอตกลงการคาเสรี
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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