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 36/2549 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549

โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
อาจารยไดรับรางวัล
ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษของภาควิชาพยาธิวิทยา
แตงตั้งรองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
กําหนดการ Case Conference ของนิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2549
ประกาศเรื่องตัดตนไม
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสนขอเชิญ คณาจารย นายสัตวแพทย นิสิตสัตวแพทยชั้นปที่ 6 และผูสนใจ
ทุกทานเขารวมโครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ ณ หองประชุม 2-116โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยมีกําหนดการนําเสนอดังนี้
วัน
เวลา
ชื่อ ผูบรรยาย
หัวขอเรื่อง
วันศุกรที่ 10 พ.ย. 2549 13.30-13.50
1. สพ.ญ.ปยกาญ โรหิตาคนี
Leptospirosis in Dogs
13.50-14.10
2. สพ.ญ.รังรอง เหมยะรัตน
Mesothelioma
14.10-14.30
3.สพ.ญ.จิราภรณ ศรีทัน
Mast Cell Tumor
14.30-15.00
พักรับประทานอาหารวาง
15.00-15.20
4. น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ
Barium Enema
15.20-15.40
5. น.สพ.อิทธิรัตน ชายสงค
Feline Leukemia Virus & Feline Infectious Peritonitis
15.40-16.00
6. สพ.ญ.สาธิมา สิริคํา
Diabetes in Dog
16.00-16.20
7. น.สพ.ปรัศนี ชูรัตน
Venereal Disease in Bull
ผูเขาฟงจะไดหนวยกิตจากสัตวแพทยสภา 2 หนวยกิต
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ อาจารยไดรับรางวัล
ผศ.น.สพ.นรินทร อุประกรินทร อาจารยสังกัดภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยและ
หนวยงานวิจัย ป 2549 โดยเขารับโลและเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัย มก. “สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแขงขัน” เมื่อวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2549
ที่ผานมา ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
ขอมูลจาก : ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

☺ ขอเชิญฟงการบรรยายพิเศษ ของภาควิชาพยาธิ วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟง วิชาการวินิจฉัยโรคพยาธิวิทยา (Diagnostic Pathology) ภาควิชาพยาธิวิทยา ทุกวันพุธ เวลา 12.10-13.00 น. ณ
หองสัมมนา 143 หนวยชันสูตรโรคสัตว ชั้น 1 โรงพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เริ่มตั้งแตวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549-12
กันยายน 2550

ขอมูลจาก : ภาควิชาพยาธิวิทยา
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☺ แตงตั้งรองหัวหนาภาควิชาและผูรักษาราชการแทนภาคเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
เพื่อใหการบริหารงานของภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้ง
รองหัวหนาภาควิชา และผูรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชา ในกรณีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได รวม 2 ราย ตามลําดับ ดังนี้
1. นายวิศณุ บุญญาวิวัฒน
2. นายนรินทร อุประกรินทร
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 3332/2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ ที่ 3331/2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ กําหนดการ Case Confernce ของนิสิตชั้นปที่ 6
กําหนดการเกี่ยวกับ Case Conference สําหรับนิสิตชั้นปที่ 6 ภาคปลาย ปการศึกษา 2549
ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 13.30 – 16.45 น. หองบรรยาย 4-302 ตารางการนําเสนอมีดังนี้
เวลา
กลุมที่
เรื่องที่นําเสนอ
13.30 – 14.00
C
สัตวเคี้ยวเอื้อง
14.00 – 14.30
D
สัตวเคี้ยวเอื้อง
14.30 – 15.00
F
สัตวเคี้ยวเอื้อง
15.00 – 15.15
BREAK
15.15 – 15.45
A
สัตวปก
15.45 – 16.15
B
สัตวปก
16.15 – 16.45
E
มา

ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13.30 – 16.15 น. หองบรรยาย 4-302 ตารางการนําเสนอมีดังนี้
เวลา
กลุมที่
เรื่องที่นําเสนอ
13.30 – 14.00
D
สุกร
14.00 – 14.30
E
สุกร
14.30 – 15.00
A
สัตวปา
15.00 – 15.15
BREAK
15.15 – 15.45
B
ชันสูตร
15.45 – 16.15
C
สัตวน้ํา
รูปแบบการนําเสนอ
1. นิสิตนําเสนอ case กลุมละ 15 นาที
2. นิสิตและอาจารยที่รวมฟงการนําเสนอซักถามกลุมละ 10 นาที
3. อาจารยที่ปรึกษาสรุป case กลุมละ 3 นาที
กําหนดสงบทคัดยอ case conference
สงบทคัดยอตามแบบบทคัดยอพรอมลงนามเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 1 แผน ที่ อ.สพ.ญ.ปริญทิพย วงศไทย และตองสงไฟล
บทคัดยอไปที่ wongthai4@yahoo.com โดยใหใชชื่อไฟลเปนชื่อ case-group…
ภายในวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2550 กอนเวลา 16.30 น (ทั้ง hard copy และ attached file) หามสงชาเกินกวาที่กําหนด
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา
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☺ ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2549 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วัน/เดือน/ป
จันทรที่ 30 ต.ค. - ศุกรที่ 3 พ.ย. 49
จันทรที่ 6 - ศุกรที่ 10 พ.ย. 49
อาทิตยที่ 12 พ.ย. 49
จันทรที่ 13 พ.ย. - พุธที่ 15 พ.ย. 49
จันทรที่ 27 พ.ย. 49

อาทิตยที่ 3 - อาทิตยที่ 10 ธ.ค. 49
เสารที่ 16 - อาทิตยที่ 17 ธ.ค. 49
เสารที่ 23 - เสารที่ 30 ธ.ค. 49
เสารที่ 27 ม.ค. - เสารที่ 3 ก.พ. 50
ศุกรที่ 2 ก.พ. 50
อังคารที่ 6 ก.พ. 50
ศุกรที่ 23 ก.พ. 50
จันทรที่ 26 ก.พ. 50
ศุกรที่ 9 มี.ค. 50
เสารที่ 10 มี.ค. 50
จันทรที่ 19 มี.ค. 50

กําหนดการ
•วันลงทะเบียนสําหรับผูที่ลงทะเบียนลาชาผานเว็บไซด โดยอาจารยที่ปรึกษายังไมไดอนุมัติรายวิชา
•วันเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ถอนรายวิชาผานเว็บไซด โดยอาจารยที่ปรึกษายังไมไดอนุมัติรายวิชา
•วันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน
•อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา(รอบสอง)
•วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้น
ภาคปลาย ปการศึกษา 2549
•วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบันทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
•งานวันเกษตรกําแพงแสน ภายใตคําขวัญ “เกษตรศาสตรนําไทย กาวไกลอยางพอเพียง”
•วันเสนอผลงานวิชาการ โครงการปญหาพิเศษของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 6
•วันสอบกลางภาค
•งานวันเกษตร บางเขน (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)
•งานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
•วันสุดทายของการสอน
•วันเริ่มการสอบไล
•วันสุดทายของการสอบไล
•วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
•วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2549
•วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคตน ปการศึกษา 2549

ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ ประกาศเรื่องตัดตนไม
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะทําการตัดแตงกิ่งไม เพื่อมิใหกิ่งสูงระสายไฟฟา ซึ่งจะเปนเหตุทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
และตกแตงเพื่อใหมีทัศนียภาพที่ดี สวยงาม ในพื้นที่โดยรอบคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (รวมถึงการตัดตนไมสักที่อยูดานหนา
อาคารพรีคลินิก เนื่องจากตนไมเบียดบังอาคาร) ในระหวางวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2549 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไมสะดวก
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :

GNH = Gross National Happiness (อานวา กรอส เนชั่นแนล แฮปปเนส) ความสุขมวลรวมประชาชาติ GNH มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
1. การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
3. การยึดมั่นในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

2. การคงสภาพหรือการรักษาสิ่งแวดลอม
4. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล(Good Governance)

ขอมูลจาก : http://gotoknow.org/blog/practicallykm/17180
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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