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ปที่ 2 ฉบับที่ 32/2549 วันที่ 3 ตุลาคม 2549

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549
โครงการทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2549 ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/โครงการสัมมนา
อาจารยเดินทางไปสัมมนาตางประเทศ
บุคลากรมอบเงินสนับสนุน
วันแนะนําบริษัทและสมัครงาน
ขอรับบริจาคอาหารใหชาง
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549
ขอเชิญอาจารยและบุคลากร รวมใหการตอนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549 เขาตรวจเยี่ยม
คณะสัตวแพทยศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 วันศุกรที่ 20 ตุลาคม 2549 ตรวจเยี่ยมที่วิทยาเขตบางเขน โดยมีกําหนดการดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่วิทยาเขตกําแพงแสน
เวลา 07.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ พรอมกันที่บริเวณหนาลิฟท อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. เพื่อเดินทางไปคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เวลา 08.30 น.
เดินทางถึงคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เวลา 09.00 – 10.00 น. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลาวตอนรับ และแนะนํา คณะผูบริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน รวมทั้งสรุปรายงาน ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของคณะฯ วิทยาเขตกําแพงแสน ในภาพรวม
ณ หองประชุมชั้น 2 (2-210) อาคารโรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
เวลา 10.00 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ดังนี้
กรรมการทีมที่ 1
ณ หองประชุมชั้น 2 (2-210) อาคารโรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
กลุมที่ 1 กลุมอาจารย
เวลา 10.00 – 10.30 น.
- อาจารย/พนักงาน สาย ก ที่ไมใชผูบริหาร
จํานวน 3 คน
กลุมที่ 2 กลุมบุคลากร
เวลา 10.00 – 11.00 น.
- ขาราชการ/พนักงาน ข
จํานวน 1 คน
- ขาราชการ/พนักงาน ค
จํานวน 1 คน
- ลูกจางประจํา
จํานวน 1 คน
- ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 1 คน
กรรมการทีมที่ 2
ณ หองประชุมสันทนาการ อาคารโรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
กลุมที่ 1 กลุมผูใชบัณฑิต
เวลา 10.00 – 10.30 น.
- ผูใชบัณฑิต
จํานวน 2 คน
กลุมที่ 2 กลุมนิสิต
เวลา 10.00 – 10.30 น.
- นิสิตปริญญาตรี (ชั้นปที่ 4-6)
จํานวน 3 คน
- นิสิตป.บัณฑิต
จํานวน2 คน
- ศิษยเกา
จํานวน 3 คน
เวลา 11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองสันทนาการ อาคารโรงพยาบาลสัตว
ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน
เวลา 12.30 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
อานตอหนา 2
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☺ การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549 กลุมสัตวแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549 กลุมสัตวแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549
เวลา 8.30-12.00 น. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. วิทยาเขตบางเขน
 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2549 คณะเทคนิคการสัตวแพทย วันพฤหัสที่ 5 – วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2549
เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองบรรยาย 1 ชั้น 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย วิทยาเขตบางเขน
ขอมูลจาก : สลก. บางเขน

☺ โครงการทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2549 ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเชิญบุคลากรทุกทานรวมโครงการทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2549
ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วัดลาดขาม อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ในวันเสารที่ 28 ตุลาคม 2549 เวลา 13.30
ขอมูลจาก : สลก. บางเขน

☺ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ / โครงการสัมมนา
 ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในฟารมสุกร” ระหวางวันที่ 24-25 ตุลาคม 2549
เวลา 8.30-17.00 น. ณ หองบรรยาย 4-308 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน. ดวน! รับจํานวนจํากัด เพียง 25 ทาน สนใจติดตอ คุณวาสนา โทร.034-351901-3 ตอ 5101 หมดเขตรับสมัคร 10 ต.ค. 49
 ขอเรียนเชิญเกษตรกรโคนมและผูสนใจเขารวมฟงบรรยาย เรื่อง
1.ขอมูลฟารมของสมาชิกและการประยุกตนํามาใชในการจัดการฟารม โดย ผศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
2.การจัดการสุขภาพและการใชฮอรโมน โดย อ.น.สพ.สมชัย สัจจาพิทักษ
3.การจัดการโคสาว โดย น.สพ.คมเดช จีนะเจริญ
วันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 2-116 โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ฟรี!เอกสารการอบรมและอาหารกลางวัน โปรดติดตอสํารองที่นั่งดวนไดที่
หนวยสัตวใหญ รพส.มก.กพส.หรือโทรสํารองที่นั่งไดที่ โทรศัพท 034-351901-3 ตอ 2101-3 หรือสงแฟกซที่ 034-325041 ตั้งแตบัดนี้ ถึง
24 ตุลาคม 2549
ขอมูลจาก : หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ และหนวยสัตวใหญ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ อาจารยเดินทางไปสัมมนาตางประเทศ
รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ อาจารยสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ไดรับเชิญจาก INTEGRATED CONSORTIUM ON TICKS AND TICKBORNE DISEASES (ICTTD-3) เพื่อเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับ ICTTD-3 Annual Meeting ณ Pilanesberg, South Africa ประเทศ South Africa
ระหวางวันที่ 25-29 กันยายน 2549 ที่ผานมา
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ บุคลากรมอบเงินสนับสนุน
รศ.ดร.ธีระ รักความสุข อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา มอบเงินเพื่อสนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับงานวิจัยของ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา จํานวน 1,800 บาท
คุณยุพิน ภวพงศสุภัทร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร มอบเงินใหกับกองทุนสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 3,043 บาท
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ
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☺ วันแนะนําบริษัทและสมัครงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 19 บริษัท เขามา แนะนําบริษัทและรับสมัครงานแกนิสิตคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 เมื่อวันเสารที่ 30 กันยายน 2549
เวลา 8.30-17.00 น. ที่ผานมา ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน .
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ ขอรับบริจาคอาหารใหชาง
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน รับรักษาชางปวยเนื่องจากถูกรถชน บริเวณขาหลัง ประวัติชาง ชื่อ พังบัวคํา เพศเมีย อายุ 49 ป มาจาก
จ.สุรินทร เนื่องจากชางตองรักษาตัวเปนเวลานาน และตอนนี้ขาดแคลนอาหาร จึงขอรับบริจาคอาหารใหแกชาง เชน กลวย ออย ฯลฯ ไดที่ โรง
รักษาชาง หรือติดตอที่ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Trojan Horse (อานวา โทรจัน ฮอส) ไมมีคํายอ ความหมาย : โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ถูกสรางขึ้นโดยกําหนดใหทํางานโดยแฝงอยูกับโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป เพื่อจุดประสงคใด
จุดประสงคหนึ่ง เชน การทําลายระบบ, ขโมยขอมูล เปนตน
บอกเลา : คือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนสายลับในเครื่องคอมพิวเตอร แต Trojan ไมสามารถทําสําเนาตัวเองและแพรกระจาย
ตัวเองได แตจะอาศัยตัวกลางเชนเปนโปรแกรมตางๆ จดหมาย หรือไฟลที่ Download จากแหลงตางๆ เมื่อเรียกใชไฟลเหลานี้ โทรจันก็จะทํางาน
ที่มา : http://www.nanaidea.com/index.asp?idea2sm1=20

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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