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ขาวกิจกรรม

ชาวตางประเทศเขารวมประชุมและเยี่ยมชมคณะฯ
สัมมนาโครงการ “เสริมสรางสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนาองคกรและการทํางานเปนทีม”
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การดําเนินการปรับปรุงอาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ประชุม Asia Link
ปฏิทิน สพ.กพส.
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ชาวตางประเทศเขารวมประชุมและเยี่ยมชมคณะฯ
Dr.Kosuke Takatori และ Dr.Yukiko Hara-kudo จาก National Institute of Health Sciences, Tokyo JAPAN เดินทางมาประชุมรวมมือกับ
คณะฯ เรื่อง Co-Research of Mycotoxigenic fungi and Vidro/cultivated shrimp โดยมี ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง เปนผูประสานงาน ใน
ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2549 ณ หองประชุม 2 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอมูลจาก : งานวิเทศและประชาสัมพันธ

☺ สัมมนาโครงการ “เสริมสรางสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนาองคกรและการทํางานเปนทีม”
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรทุกทาน เขารวมสัมมนาโครงการ “เสริมสรางสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนาองคกรและการทํางานเปนทีม”
ระหวางวันที่ 28-30 เมษายน 2549 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร จอมเทียน(พัทยา) จังหวัดชลบุรี ผูที่มีความประสงคจะเขารวมสัมมนากรุณาสง
แบบฟอรมเขารวมสัมมนาคืนภายในวันที่ 17 มีนาคม 2549 ที่คุณธเนศ เสถียรโยธิน งานธุรการกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชขอมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฟารม
สุกร” ใหกับพนักงานบริษัท ฟอรท ดอดจ แอนิมัล เฮ็ลธ (ไทยแลนด) จํากัด ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2549 ณ หองเรียนละปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร
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☺ การดําเนินปรับปรุงอาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับงบประมาณแผนดิน ประจําป 2549 เพื่อเปนคาปรับปรุงอาคารพรีคลินิก คณะ
สัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วงเงิน 9,999,000 บาท และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส (e-auction)
กําหนดขั้นตอนการประกวดราคาดังนี้
วันที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 13.30-13.45 น. กําหนดดูสถานที่กอสรางและทําคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ งานพัสดุ กองคลัง มก.
บางเขน
วันที่ 23 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น. แจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
วันที่ 24 มีนาคม 2549 เวลา 10.00 น. แจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาทราบ
วันที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น. ดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคา ณ อาคาร กสท.โทรมนาคม เขตบางรัก กทม.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ประชุม Asia Link
ประชุมวางแผนความรวมมือในขั้นตอไปในโครงการ Asia Link ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูประสานงานซึ่งเปนผูแทนจาก Utrecht
University ประเทศเนเธอแลนด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ขอมูลจาก : อ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Blog (อานวา บล็อค) คือ ไดอารี่ที่อยูใน internet เปนคํายอของ
Webblog ใชเก็บบันทึกความรู และสามารถคนหาได

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351901-3 ตอ 1102, 1118

ประจําสัปดาห : 20-24 มีนาคม 2549
วัน/เวลา
21 มีนาคม 2549
เวลา 9.30 น.
22 มีนาคม 2549
เวลา 9.00 น.
24 มีนาคม 2549
เวลา 9.00 น.
23-24 มีนาคม 2549

เรื่อง
ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานธุรการ
กําแพงแสน
เพื่อซักซอมความเขาใจและ
รับทราบ ปญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ครั้งที่ 2/2549
ประชุมความรวมมือโครงการวิจัย

สถานที่
หองประชุม 1-139
อาคารพรีคลินิก

ผูเกี่ยวของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการ คณะสัตวแพทยฯ
กําแพงแสนทุกทาน

หองประชุม 1-139
อาคารพรีคลินิก

คณะกรรมการบริหารการจัดการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาฯ

หองประชุม 2
อาคารพรีคลินิก

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

หองประชุม 2

ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง
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