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ปที่ 2 ฉบับที่ 33/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549

ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ และบรรยายพิเศษ
โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ระเบียบการขอใชหองและผูดูแลรับผิดชอบ ของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
แนะนําอาจารยและบุคลากร
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ชาวตางประเทศเยี่ยมชมคณะฯ และบรรยายพิเศษ
ขอเชิญอาจารยและบุคลากร รวมใหการตอนรับ คณาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน เดินทางมาฝกงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 17-25 ตุลาคม 2549 และมีการนําเสนอผลงานของอาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ใน
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 10.30 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-301 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
หัวขอนําเสนอ
เวลา
ผูนําเสนอ
Laboratory
Hepatic and billiary surgeries in dogs and cats

10.30 – 10.50

Professor Ryohei Nishimura

Human flora-associated (HFA) animals as a model for studying the
10.50 - 11.10
Assistant Professor Kazuhiro
role of intestinal microbiota in human health and disease
Hirayama
The effect of stress in the infantile stage on the sex differentiation
11.10 – 11.30
Mr. Takashi Iwasa
in the central nervous system
Spontaneous regression of chronic lymphocytic leukemia in a dog:
11.30 – 11.50
Ms. Yu Kitou
A case report
Analysis of sleeping in male rats
11.50 – 12.10
Mr. Koh Sasaki
--------- lunch 12.10 – 13.00 ---------------------The skin lesions induced by chronic irradiation of ultraviolet A in
13.00 – 13.20
Ms. Ayako Sayama
C57BL/6J mice
Analysis for protein kinase of Plasmodium Falciparum
13.20 – 13.40
Mr. Atsushi Sudo
Functional analysis for microRNA in mammary gland cells
13.40 – 14.00
Mr. Tetsuya Tanaka
------------ Coffee break
14.00 – 14.15
---------------------Regeneration of the joint cartilage by using a new chemical agent
14.15 – 14.35
Ms. Saeko Tanahashi
in dogs
Establishment of the in vitro experimental method to investigate
14.35 – 14.55
Ms. Naoko Hirai
epigenetics at the intestinal epithelium under the intestinal
environment
The effect of HMG-COA reductase inhibitor (statin) on lipocytes
14.55 – 15.15
Mr. Masanori Fujimoto
Genetic analysis for progressive retinal atrophy in miniature
15.15 – 15.35
Mr. Kyohei Morimoto
Dachsfunds

Veterinary Surgery/Anesthesia
and Analgesia
Public Health/ Intestinal
Bacterial Flora
Veterinary Ethology
Clinical Pathology
Veterinary Physiology
Veterinary Pathology
Veterinary Microbiology
Animal Breeding
Veterinary Surgery
Cellular Biochemistry

Veterinary Pharmacology
Veterinary Emergency Medicine

ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

อานตอหนา 2 &&&
1

☺ โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิของภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา วาดวยเรื่อง “ชีวิตกับธรรมมะ” โดยวิทยากร
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หองประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ และหนวยสัตวใหญ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.

☺ ระเบียบการขอใชหองและผูดูแลรับผิดชอบ ของคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20601/ว.00132 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดแจงวิธีการและ
ระเบียบในการขอใชหอง ทั้งผูดูแลหองเรียน และหองประชุมตาง ๆ แลวนั้น เนื่องจาก การดําเนินการที่ผานมามีปญหาในทางปฏิบัติบางประการ
กอปรกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามที่ระบุไวไดลาออกจากราชการแลว ดังนั้น เพื่อใหการขอใชหองเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอกําหนดการขอ
ใชหองและอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหม ดังนี้
1. การขอใชหอง โปรดติดตอ
1.1. อาคารพรีคลินิก
หองประชุม 1 (1-139) และ หองประชุม 2 (1-107)
โปรดแจง 1.1.1 น.ส.จินตนา สระทองขาว เปนผูดูแลการขอใชหองหลัก
1.1.2 น.ส.จันทรแรม ทองดอนแปน เปนผูรับผิดชอบกรณีบุคคลตามที่ 1.1.1 ไมอยู
1.1.3 นายธเนศ
เสถียรโยธิน เปนผูรับผิดชอบกรณีบุคคลตามที่ 1.1.1, 1.1.2 ไมอยู
1.2. อาคารโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
หองบรรยาย 2-116 และ หองสันทนาการ
โปรดแจง 1.2.1 นางประวีณา ภูบัวเพชร
เปนผูดูแลการขอใชหองหลัก
1.2.2 นางดวงนิตย พินิจการ
เปนผูรับผิดชอบกรณีบุคคลตามที่ 1.2.1 ไมอยู
1.2.3 นางจุไรรัตน ทองคงหาญ
เปนผูรับผิดชอบกรณีบุคคลตามที่ 12.1, 1.2.2 ไมอยู
1.3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
หองบรรยาย 4-301 หองบรรยาย 4-302 หองบรรยาย 4-308 หองบรรยาย 4-309
หองบรรยาย 4-311 หองบรรยาย 4-312 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
โปรดแจง 1.3.1 น.ส.พรผกา อังกูรสุทธิพันธ เปนผูดูแลการขอใชหองหลัก
1.3.2 น.ส.อารีรัตน สิชฌวัฒน
เปนผูรับผิดชอบกรณีบุคคลตามที่ 1.3.1 ไมอยู
2. การขอใชหองทุกครั้งโปรดระบุอุปกรณที่ตองการใช วัน เวลา และผูประสานงาน โดยผูดูแลการขอใชหองหลัก
จะเปนผูประสานกับกับหนวยโสตทัศนูปกรณ เพื่อจัดหาใหตอไป
3. ผูขอใชหองจะเปนผูรับผิดชอบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการใชหองดังกลาว
4. ผูที่ขอใชหองแลวมีความประสงคจะยกเลิกการใช หรือไมใชหอง ขอใหแจงใหผูดูแลการขอใชหองหลัก
ทราบดวย
5. ลําดับการขอใชหองจะใชระบบ First come, First serve โดยเรียงลําดับความสําคัญรอง ดังนี้
5.1 การเรียน การสอน
5.2 การประชุม
5.3 งานบริการวิชาการ
6. ใหผูรับผิดชอบดูแลการขอใชหองและอุปกรณโสตฯ รายงานการใชหองฯ สงที่ คุณจิตนา สระทองขาว
ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
7. .ในการนี้ ขอแจงหมายเลขหอง และจํานวนคนที่รับไดในหองตาง ๆ ดังนี้
อานตอหนา 3 &&&
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หอง
รูปแบบ
จํานวนที่รับได
อาคารพรีคลินกิ (อาคาร 1)
1-139
หองประชุม
25-30 คน
1-107/2
หองประชุม
10 คน
อาคารโรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน (อาคาร 2)
2-116
หองบรรยาย
80 คน
หองสันทนาการ
20 คน

หอง
รูปแบบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 4)
4-301
หองบรรยาย
4-302
หองบรรยาย
4-308
หองบรรยาย
4-309
หองบรรยาย
4-311
หองเรียน
4-312
หองเรียน
หองปฏิบัติการคอมฯ

จํานวนที่รับได
160 คน
160 คน
20 คน
30 คน
10 คน
10 คน
30 คน

Á ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2549 เปนตนไป

☺ แนะนําอาจารยใหม
อ.นสพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล อาจารยสังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
ไดรับทุนการศึกษา Monbuka-gakusho จากประเทศญี่ปุน สาขาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษาวันที่ 29 กันยายน 2549 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2549
อ.สพ.ญ.ธัญญลักษณ ขันธะมูล อาจารยสังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาวิชาสัตวแพทย ไดสําเร็จการศึกษาวันที่ 28 กันยายน 2549
ปริญญาวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
และเขาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2549.

แนะนําบุคลากรสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นางสาววาสนา สีสองหอง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (บัญชี)
หนวยบริการฟารมสัตวเศรษฐกิจ
9 สิงหาคม 2549

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นายทนงศักดิ์ สระทองยา
นายชางไฟฟา
(เปลี่ยนตําแหนงจาก คนงาน)
ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม)
งานธุรการกําแพงแสน
16 สิงหาคม 2549

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นายสุเมธ ทองพราย
คนงาน
มัธยมศึกษาปที่ 3
โรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน
6 กันยายน 2549
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

นางจุไรรัตน ทองคงหาญ
พนักงานการเงินและบัญชี
(เปลี่ยนตําแหนงจาก จนท.บันทึกขอมูล)
ปวส. บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
โรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน
1 ตุลาคม 2549

วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นางสไบ อุนศิริ
นักวิทยาศาสตร
(เปลี่ยนตําแหนงจาก พนักงานวิทยาศาสตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
โรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน
1 ตุลาคม 2549

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นายพร ตากอง
คนงาน
ประถมศึกษาปที่ 6
โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ
6 ตุลาคม 2549

พนักงานเงินรายไดคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน
วุฒิ

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นางสาววรรณา ใจเย็น
พนักงานหองสมุด
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ
งานธุรการกําแพงแสน
2 ตุลาคม 2549
อนุปริญญาศิลปศาสตร (การบริหารธุรกิจ)

นางทองคํา เหมือนประสิทธิ์
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
2 ตุลาคม 2549
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พนักงานเงินรายไดคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตอ)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต
นักวิทยาศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หนวยงานชันสูตรโรคสัตว กําแพงแสน
16 ตุลาคม 2549

นางสาวกัญญารัตน ใหมสินงาม
พนักงานสถิติ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โรงพยาบาลสัตว มก.หนองโพ
16 ตุลาคม 2549

ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่

 คําศัพทประจําสัปดาห :
× คําศัพทเกี่ยวกับงานพืชสวนโลก ×
BIE = Bureau of International Exposition อานวา บูเรียว ออฟ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซโพซิชั่น
หมายความถึง สํานักงานมหกรรมโลก
AIPH= Association of Horticulture Producers อานวา แอสโซซิเอชั่น ออฟ ฮอรติคัลเจอร โปรดิวเซอ
หมายความถึง สมาคมพืชสวนระหวางประเทศ
WFS = World Flower Council อานวา เวิลด ฟลาวเวอร คอนซิล
หมายความถึง สมาพันธดอกไมโลก
ISHS = International Society for Horticultural Science อานวา อินเตอรเนชั่นแนล โซไซตี้ ฟอร ฮอรติคัลเจอรัล ไซน
หมายความถึง สมาคมพืชสวนนานาชาติ
ที่มาจาก : http://www.ezytrip.com/festival/Royal_Flora/royal_flora.htm

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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