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ปที่ 2 ฉบับที่ 7/2549 วันที่ 28 ก.พ. 2549
ป 2549 ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน
ประกาศวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
บุคลากรลาออก
บรรยายพิเศษ
กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสนประจําป 2549
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ป 2549 ปแหงการปฏิรปู การเรียนการสอน
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเจตนารมณ ให “ป 2549 เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเปน
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม จึงขอแจง
ใหแตละหนวยงาน ไดรวมเผยแพรวาระประกาศเจตนารมณ ดังนี้
1. รวมเผยแพรขอความ “ 2549 ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” บนหัวกระดาษดานบนของหนังสือราชการของทุกหนวยงาน รวมทั้ง
หนวยงานยอยในสังกัดใหรวมจัดทําในรูปแบบเดียวกัน
2. เชิญชวนทุกหนวยงาน ทุกสถานศึกษา ในสังกัด รวมรับฟงรายการวิทยุ “ ศึกษาสนทนา” โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
วิทยากร ทุกวันอาทิตย เวลา 9.00-9.30 น. ทางวิทยุศึกษา คลื่น F.M. 92.5 MHz A.M. 1611 และ 1467 KHz และรายการ “รอบรั้วเสมา” โดย โฆษก
และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปนวิทยากร ในวันจันทร-ศุกร เวลา 8.00-9.00 น.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ประกาศวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
ตามประกาศจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาใหกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ดังนี้
1. ใหวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 เปนวันหยุดราชการเพื่อเปนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แตสําหรับขาราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 18 เมษายน 2549 ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการโดยไมใหถือเปนวันลา
2. ใหกําหนดวันหยุดสงกรานต ป พ.ศ. 2549 เพียง 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 13 วันศุกรที่ 14 และวันเสารที่ 15 วันอาทิตยที่ 16 เมษายน
2549 เปนวันหยุดประจําสัปดาหอยูแลว
3. ใหวันจันทรที่ 12 และวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 เปนวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป เฉพาะหนวยงานที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี , สมุทรสาคร)
4. วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2549 ไมกําหนดเปนวันหยุดราชการแตขอความรวมมือหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อนุญาตใหเจาหนาที่ใน
สังกัดไปรวมงานพระราชพิธีไดโดยไมถือเปนวันลา
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ บุคลากรลาออก
- นายกฤษฎา ภูนาโคก ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นายชางศิลป สังกัดงานธุรการกําแพงแสน ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549
อานตอหนา 2 &&&&&
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☺ บุคลากรลาออก (ตอ)
- นายสุนทร สระทองหน ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พนักงานขับรถ สังกัดงานธุรการกําแพงแสน ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบ
อาชีพอื่น
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549
ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่

☺ การบรรยายพิเศษ
ขอเชิญ อาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมฟงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการสุขภาพฝูงสุกร (Swine Herd Health
Management) โดยวิทยากรทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549 ณ หองเรียนบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
กําหนดการ
เวลา 8.30 น.
ลงทะเบียน
9.00-11.30 น .
“การจัดการสุขภาพในระดับฟารม” โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค
11.30-13.00 น.
พักกลางวัน
13.00-15.30 น.
“Dissecting the Performance of a Pig Farm” โดย รศ.น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค
ผูสนใจสํารองที่นั่งไดฟรี ที่คุณจงดี หามาลี สมาคมนิสิตเกาคณะสัตวแพทยศาสตร โทร.0-2579-0931, 9372320 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2549
(ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับแตมการศึกษาตอเนื่อง 5 แตม).
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
ขอเชิญ อาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมแขงขัน ชมและเชียร ในการแขงขัน กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
ระหวางวันที่ 20 มีนาคม – 31 มีนาคม 2549 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนทีมสีฟา มีชนิดกีฬาที่แขงขันดวยกัน 12 ชนิด
กีฬา คือ กอลฟ ฟุตบอล วอลเลยบอลหญิง เซปคตะกรอ ตะกรอลอดบวง เปตอง แบดมินตัน วิ่งมินิมาราธอน สนุกเกอรและบิลเลียด เทนนิส
เทเบิลเทนนิส กรีฑา บุคลากรทานใดที่มีความสามารถทางดานกีฬาในแตละประเภท สนใจจะเขารวมเปนนักกีฬาของคณะฯ ติดตอไดที่ คุณสุจิต
ลิ้มทองสุข ผูประสานงานดานกีฬา โทร. 1114
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :
KM = Knowledge Management หมายถึง การจัดการความรู

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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