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ขาวกิจกรรม

สรุปผลการดําเนินการ โครงการ “วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ”
ขอเชิญรวมโครงการ”วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ” ของหนวยงานโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
ขอเชิญรวมโครงการฝกอบรม
เปลี่ยนบริษัทจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารของคณะฯ
ขอเชิญรวมงานนักวิจัย มก.
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ สรุปผลการดําเนินการ โครงการ “วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ”
สรุปผลการดําเนินการโครงการ “วันแหงการสัมมาทิฐิ” ของงานธุรการกําแพงแสน วาดวยเรื่อง “เงิน คนและการทํางาน” โดย
วิทยากร ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน เมื่อวันศุกร ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา11.00 – 13.00 น.ณ หองบรรยาย 2-116 อาคาร
โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้
1. ผูเขารวมโครงการ
1.1 ขาราชการ
จํานวน 25 คน
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 9 คน
1.3 ลูกจางประจํา
จํานวน 6 คน
1.4 ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 16 คน
1.5 นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 6 จํานวน 24 คน
รวม จํานวน 80 คน
2. ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 52 คน
3. สรุปผลจากแบบสอบถาม
รายการ
1. ความเขาใจในวัตถุประสงค
2. การบรรยายวาดวยเรื่อง “ใจ” “เงิน” และ “การทํางาน”
โดย (ผศ.น.สพ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน)
3. ความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
4. ประโยชนและคุณคาที่ไดรับโดยรวม

ผลประเมินอยูในระดับ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะโดยรวม
4.1 การใหนิสิตเขามามีสวนรวมดวยอาจทําใหการบรรยายของวิทยากรไมสามารถบรรยายไดราบรื่น
หรือถาตองการใหนิสิตเขา ควรแจงใหผูบรรยายทราบลวงหนา
4.2 อยากไดความรูและแนวคิดดี ๆ จากผูบริหารและผูมีประสบการณเชนนี้อีก
4.3 หัวขอบรรยายดีและนาจะมีเวลาในการบรรยายนานกวานี้ เพื่อวิทยากรจะไดอธิบายอยางละเอียด
ใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
4.4 เวลาในการจัดโครงการฯ นอยไป
5. ขอควรปรับปรุงมากที่สุด
5.1 ควรแยกประเด็นวา เปนกิจกรรมของบุคลากรหรือนิสิต เพื่อความเหมาะสม บางครั้งบุคลากรอาจ
ไมกลาแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในขณะที่มีนิสิตรวมอยูดวย
5.2 มีการประชาสัมพันธนอยมาก ไมคอยทั่วถึง โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รพส.มก.นพ. ทราบ
ขาวชามาก ควรใหมีการประชาสัมพันธลวงหนาใหมากขึ้น
5.3 นาจะจํากัดกลุมผูเขาฟงใหแคบลงจะดีกวา จะไดประโยชนมากกวา เชน บุคลากร/ อาจารย ไมควร
จะมีนิสิตเขารวมโครงการฯ เพราะเนนที่บุคลากรเนื่องจากเปนโครงการของคณะฯ เพื่อใหบุคลากร
มีการสัมมาทิฐิรวมกัน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญรวมโครงการ “วันแหงการสรางสัมมทิฐิ” ของหนวยงานโรงพยาบาลัตว มก. กําแพงแสน
ขอเชิญอาจารย และบุคลากรทุกทาน เขารวมโครงการ “วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ” วาดวยเรื่อง “ทัศนคติในการทํางาน” โดยวิทยากร รศ.
น.สพ.ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ ในวันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2548 เวลา 11.00-12.00 น. ณ หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ โครงการแลกเปลี่ยนนิสติ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับ Department of Veterinary Medicine, Graduate School
of Agriculture and Life Sciences, The University of Tokyo จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต โดยจัดสงนิสิตชั้นปที่ 5 มาฝกงานในดานตางๆ ใน
ระหวางวันที่ 8-17 ตุลาคม 2548 จํานวน 6 คน และมีอาจารยผูดูแล จํานวน 2 ทาน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญเขารวมโครงการฝกอบรม
ขอเชิญ ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เขารวมโครงการฝกอบรม ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
กาวสูตําแหนงทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองสัมมนาวิทยานิพนธ 1 และ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยฯ บางเขน.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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☺ เปลี่ยนบริษัทจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารของคณะฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดหมดสัญญาจางเหมาบริการทําความสะอาด กับ บริษัท ทิพยคลีนนิ่ง จํากัดและไดเปด
ประมูลการจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารพรีคลินิก อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสนโดยบริษัทที่สอบ
ราคาไดคือ หางหุนสวนจํากัด ออโตโมบิล เซอรวิสมีกําหนดระยะเวลาการทํางาน1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549
ขอมูลจาก : งานพัสดุ

☺ ขอเชิญรวมงาน วันนักวิจัย มก.
ขอเชิญอาจารย นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ รวมงาน วันนักวิจัย มก. “ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา : ความทาทายและการปรับเปลี่ยน” ใน
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. สนใจติดตอฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา/
สมัครเขารวมงานไดที่ e-mail address : rdiwwn@ku.ac.th , rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Zoology = สัตววิทยา
Zootoxin = ชีวพิษจากสัตว
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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