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
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ปที่ 2 ฉบับที่ 37/2549 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ขอเชิญรวมงานทําบุญสโมสรนิสิต และ ถวายภัตตาหารเพล
สัมมนาวิชาการโดยบริษัทเอกชน
ขอใหแจงรายการวัสดุ หรือครุภัณฑที่ไดรับความเสียหายจากการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปการศึกษา 2550
กิจกรรมของคณะฯ ในงานเกษตรกําแพงแสน ป 2549
ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ฉบับแกไข
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ โครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการของโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสนขอเชิญ คณาจารย นายสัตวแพทย นิสิตสัตวแพทยชั้นปที่ 6 และผูสนใจ
ทุกทานเขารวมโครงการสัมมนาพัฒนาวิชาการ ณ หองประชุม 2-116โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2549 โดยมีกําหนดการนําเสนอดังนี้
วัน
เวลา
ชื่อ ผูบรรยาย
หัวขอเรื่อง
วันศุกรที่ 17 พ.ย. 2549

13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40

1. ส.พญ.วิภาดา วีระกิจพานิช
2. สพ.ญ.ลลิตา สีฆสมิทธิ
3. นสพ.ภูวนิตย วงศชัยพรพงษ
4. นสพ.นักรบ พัฒนผล
5. นสพ.มนตชัย เล็กเจริญวงศ
6. น.สพ.ณัฐพล เมืองทอง
7. นสพ.กีรติ อินทรเอี่ยม
8. นสพ.คมเดช จีนะเจริญ.

Addison’s Disease
Feline Lower Urinary Tract Disease
Retinal Detachment
พักรับประทานอาหารวาง
Eyelid Agenesis in Cat
Truamatic Brain Injury
Dorsal Patellar Luxation
Hepatic Fascioliasis in Cows & Goat
Replacement Heifer

ผูเขาฟงจะไดหนวยกิตจากสัตวแพทยสภา 2 หนวยกิต
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ ขอเชิญรวมงาน “ทําบุญสโมสรนิสิต และ ถวายภัตตาหารเพล”
ขอเชิญ อาจารย บุคลากร และนิสิตทุกทาน รวมงาน “ทําบุญสโมสรนิสิต และถวายภัตตาหารเพล” ในวันอาทิตยที่ 19 พฤศจิกายน 2549
เวลา 9.00 น. ณ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร

☺ สัมมนาวิชาการโดยบริษทั เอกชน
ขอเชิญ อาจารย บุคลากร และนิสิต เขารวมฟงสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี้
- เรื่อง “ การวางยาสลบในสัตวเลี้ยง” โดยวิทยากร ศ.น.สพ.มาริษศักร กัลลประวิทธ
- เรื่อง “โรคพยาธิเม็ดเลือดในสัตวเลี้ยง” โดยวิทยากร ผศ.สพ.ญ.ดร.นารีรัตน วิเศษกุล
จัดโดย บริษัท เวท อะกริเทค จํากัด วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน.
อานตอหนา 2
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา
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☺ ขอใหแจงรายการวัสดุครุภัณฑที่ไดรับความเสียหายจากการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับงบประมาณแผนดินประจําป 2549 ปรับปรุงอาคารพรีคลินิก โดยมีสัญญา
วาจางบริษัทตะวันสองเมือง ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 และทราบวาระหวางปรับปรุงอาคารฯ มีวัสดุ
และครุภัณฑ ไดรับความเสียหายระหวางการปรับปรุงอาคารฯ ดังกลาว
ดังนั้น เพื่อประโยชนของทางราชการในความรับผิดชอบของผูรับจางตอความเสียหายที่เกิดขึ้น กอนที่จะมีการตรวจรับงานงวดสุดทาย จึง
ขอใหภาควิชา/หนวยงาน มอบหมายผูเกี่ยวของสํารวจรายการวัสดุหรือครุภัณฑที่ไดรับความเสียหาย และจดบันทึกแจงให น.ส.ยุพิน ภวพงศสุภัทร
เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร ทราบและรวบรวม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปการศึกษา 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)
ปการศึกษา 2550
X หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย
เลือกเรียนไดจาก 5 หมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาสัตวเลี้ยง
2. หมวดวิชาสุกร
3. หมวดวิชาโค
4. หมวดวิชามา
5. หมวดวิชาสัตวน้ํา
รับสมัคร - สมัครดวยตนเอง
ภาคตน วันที่ 2 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2549
ภาคปลาย วันที่ 4 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2550
ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2942-8445-50, 0-2942-8200-45 ตอ 1184-7
- สมัครทางอินเตอรเน็ต http: www.grad.ku.ac.th
ภาคตน วันที่ 2 ต.ค. – 27 พ.ย. 2549
ภาคปลาย วันที่ 4 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2550
ติดตอสอบถาม โทร. 0-3435-1901-3 ตอ 1121 E-mail: msvetkps@gmail.com http:www.vet.kps.ku.ac.th
Y หลักสูตรระบาดวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
ติดตอสอบถาม โทร. 0-3435-1901-3 ตอ 4201, 1601 หรือ E-mail: fvetctp@ku.ac.th
Z หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม
ติดตอสอบถาม โทร. 0-3428-2265 ตอ 1501 หรือ E-mail: fvettrr@ku.ac.th
3.2 สาขาวิชาโรคสัตวเลี้ยง
ติดตอสอบถาม โทร. 0-3435-1901-3 ตอ 1301-2 (กําแพงแสน) หรือ 0-2942-8756-9 ตอ 2330 (บางเขน)
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เปดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย
ติดตอ 0-2573-7539 หรือ 0-2573-0058-9 ตอ 6201
2. พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย
ติดตอ 0-2942-8437 หรือ E-mail: fvetsrd@ku.ac.th
3. สรีรวิทยาทางสัตว
ติดตอ 0-2579-7538
4. เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย
ติดตอ 0-2579-7537 หรือ E-mail: fvetkni@ku.ac.th
5. ปรสิตวิทยาทางสัตว
ติดตอ 0-2942-8438 หรือ E-mail: fvetsub@ku.ac.th
6. จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย
ติดตอ 0-2942-8436 หรือ E-mail: fvetmwc@ku.ac.th
ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา กพส.

อานตอหนา 3
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☺ กิจกรรมของคณะฯ ในงานเกษตรกําแพงแสน
วันที่
เวลา
3-6 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00-18.00 น.

ชื่อโครงการ
“15 ป ของมรดกโลก
หวยขาแขง”

3-4 ธันวาคม 2549 เวลา 9.00-17.00 น.

“60 ป ธ ครองราชยพระเมตตา
แผไพศาล สรรพสัตวรมเย็น

3-10 ธันวาคม
2549
3-10 ธันวาคม
2549
3-10 ธันวาคม
2549
6 ธันวาคม 2549

เวลา 9.00-17.00 น.

7 ธันวาคม 2549

เวลา 8.30 -16.00 น.

เวลา 9.00-16.00 น.
เวลา 9.00-16.00 น.
เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่
ประเภท
สนามนอกอาคาร
นิทรรศการ
ระหวางศร.1 และ ศร. 2

อาคารโรงพยาบาลสัตว นิทรรศการ
มก. กําแพงแสน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมว ฟรี
จองทําหมันในราคาพิเศษ
เกมสตอบปญหา
การแสดงโชว
การประกวดตูปลา
การประกวดวาดภาพ ใน
หัวขอ “พระเมตตาแผไพศาล
สรรพสัตวรมเย็น”
“60 ป ธ ครองราชยพระเมตตา อาคารโรงพยาบาลสัตว นิทรรศการ
แผไพศาล สรรพสัตวรมเย็น
มก. กําแพงแสน
“การตรวจโรคแทงติดตอในโค คาวบอยแลนด
นิทรรศการ
กระบือ แพะ แกะ”
“ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ
คาวบอยแลนด
นิทรรศการ
ตกคางในน้ํานมรูปแบบใหม”
ศร.2
สัมมนาวิชาการ
“สัมมนาการอนุรักษสัตวปา
และผืนปาตะวันตกและมุมมอง
ตอโรคอุบัติใหมและโรคสัตวสู
คนในสัตวปา”
“ทันโรคทันเหตุการณกับการ ศร. 2
สัมมนาวิชาการ
เลี้ยงสุกร ครั้งที่ 5 “

ขอมูลจาก : งานประชาสัมพันธ สพ.กพส.

อานตอหนา 4
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☺ ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปการศึกษา 2549 ฉบับแกไข
วัน/เดือน/ป
จันทรที่ 30 ต.ค. - ศุกรที่ 3 พ.ย. 49

กําหนดการ

จันทรที่ 6 - ศุกรที่ 10 พ.ย. 49

• วันลงทะเบียนสําหรับผูทลี่ งทะเบียนลาชาผานเว็บไซด โดยอาจารยทปี่ รึกษายังไมไดอนุมัติ
รายวิชา
• วันเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ถอนรายวิชาผานเว็บไซด โดยอาจารยทปี่ รึกษายังไมไดอนุมัติรายวิชา

อาทิตยที่ 12 พ.ย. 49

• วันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน

จันทรที่ 13 พ.ย. - พุธที่ 15 พ.ย. 49

• อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา(รอบสอง)

เสารที่ 18 พ.ย. –
อาทิตยที่ 19 พ.ย. 49
จันทรที่ 27 พ.ย. 49

• โครงการ vet game – vet night รวมใจพัฒนา ของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ ฯ
• วันสุดทายของการยื่นใบขอจบการศึกษา สําหรับนิสิตที่คาดวาจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย
ปการศึกษา 2549
• วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา โดยไมบนั ทึกคําวา งดเรียน หรือ W ในใบรายงานผล
การศึกษา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
• งานวันเกษตรกําแพงแสน ภายใตคําขวัญ “เกษตรศาสตรนําไทย กาวไกลอยางพอเพียง”

อาทิตยที่ 3 - อาทิตยที่ 10 ธ.ค. 49
เสารที่ 16 - อาทิตยที่ 17 ธ.ค. 49
เสารที่ 23 - เสารที่ 30 ธ.ค. 49

• วันเสนอผลงานวิชาการ โครงการปญหาพิเศษของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชัน้ ปที่ 6
ณ อาคารเรียนและปฏิบตั ิการคณะ ฯ หองเรียน 4 - 301
• วันสอบกลางภาค

เสารที่ 27 ม.ค. - เสารที่ 3 ก.พ. 50

• งานวันเกษตร บางเขน (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

ศุกรที่ 5 ม.ค. 50

• Case conference นิสิตชั้นปที่ 6 ณ อาคารเรียนและปฏิบตั ิการคณะ ฯ หองเรียน 4 - 302

ศุกรที่ 2 ก.พ. 50

• งานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อังคารที่ 6 ก.พ. 50

• วันสุดทายของการงดเรียนบางรายวิชา ที่กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

ศุกรที่ 9 ก.พ. 50

• Case conference นิสิตชั้นปที่ 6 ณ อาคารเรียนและปฏิบตั ิการคณะ ฯ หองเรียน 4 - 302

ศุกรที่ 23 ก.พ. 50

• วันสุดทายของการสอน

จันทรที่ 26 ก.พ. 50

• วันเริ่มการสอบไล

ศุกรที่ 9 มี.ค. 50

• วันสุดทายของการสอบไล

เสารที่ 10 มี.ค. 50

• วันปดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)

จันทรที่ 19 มี.ค. 50

• วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไล ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2549
• วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขที่ยังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคตน ปการศึกษา 2549

ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

 คําศัพทประจําสัปดาห :

GNP ยอมาจาก Gross National Product อานวา กรอส เนชั่นแนล โปรดักส
หมายถึง ผลิตภัณฑประชาชาติ คือมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง
โดยใชทรัพยากรที่คนประเทศนั้น ๆ เปนเจาของ

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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