ปฏิทินกิจกรรม ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

วาระที่ 4.3

วัน/เดือน
เวลา
31 ก.ค. - ตลอดช่วง
13 ส.ค.

ชื่อกิจกรรม
สอนน้องร้องเพลงและต้อนรับน้องใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาใหม่

สถานที่จัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์

1 ส.ค.

14.00 น.

การถอดบทเรียนการบริหารงานและถ่ายทอด
ประสบการณ์ภายในคณะ ครั�งที� 2

บุคลากรสายสนับสนับสนุน

ห้องพยัคฆา ชั�น 6 อาคาร งานบริหารและธุรการ
พิเชฏฐ์ฯ
กองบริหารงานคณะ

1 ส.ค.

14.00 น.

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ�รายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ห้องอาชาไนย ชั�น 5
คณาจารย์ที�เปิดสอนรายวิชา อาคารพิเชฏฐ์ฯ
ในปีการศึกษา 2561

1 ส.ค.

08.30 น.

ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก College of
คณบดี พร้อมด้วยคณะ
Veterinary Medicine, National Chung Hsing ผู้บริหารและบุคคลากรสาย
University เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน จํานวน 4 สนับสนุน
คน

2-8 ส.ค. 09.30-19.30 น. สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี�ยง ประจําปี 2562
4 ส.ค. 06.30 - 13.00 น. กิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ทําบุญตักบาตร
2. บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการทํางานร่วมกัน
เพื�อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย” และ “อาชีพ
สัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม”

เจ้าของสัตว์ทั�วไป
ผู้แทนจากสัตวแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ปศุสัตว์เขต
ปศุสัตว์จังหวัด คณาจารย์
บุคลากร และผู้สนใจ

1

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ห้องพยัคฆา ชั�น 6 อาคาร ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
พิเชฏฐ์ฯ

โรงพยาบาลสัตว์
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
ลานเอนกประสงค์ อาคาร ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
เชิดชัยฯ อาคารพิเชฏฐ์
โรงพยาบาลสัตว์
เหลืองทองคํา และ
โรงพยาบาลสัตว์

วัน/เดือน

เวลา

ชื่อกิจกรรม
3. ขายไข่ไก่ 10,000 ฟอง สมทบชมรมสัตว
แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. บริการการตรวจสุขภาพเบื�องต้น ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ยาเพื�อกําจัดพยาธิ
ภายนอกและภายในแก่สุนัขและแมว

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด

ผู้รับผิดชอบ

4 ส.ค.

09.00-12.00 น. เปิดโลกกิจกรรม และ VET Friendship

นักศึกษา ชั�นปีที� 1-5 จํานวน คณะสัตวแพทยศาสตร์
100 คน และนักศึกษา
แลกเปลี�ยนจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน 10 คน และนักศึกษา
จากประเทศนิวซีแลนด์
จํานวน 10 คน

สโมสรนักศึกษา

7 ส.ค.
8 ส.ค.

18.00 น.
13.00 น.

ถวายพระพรและจุดเทียนชัยมงคล
มอบเสื�อกาวน์

ผู้บริหารและบุคลากร
สนามกีฬา 50 ปี มข.
นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั�นปีที� 4 ห้องประชุมประจักษ์ พัว
เพิ�มพูลศิริ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

10 ส.ค.

ตลอดช่วง

ร่วมออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทํา
หมันสัตว์เลี�ยง

อาจารย์และนายสัตวแพทย์

ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

15 ส.ค.

13.00 น.

พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ชั�นปีที� 1-6
ห้องประจักษ์ พัวเพิ�มพูลศิริ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

22 ส.ค.

13.30 น.

มอบไทด์และตุ้งติ�ง

นักศึกษา ชั�นปีที� 1
2

จังหวัดสุรินทร์

ห้องประชุมประจักษ์ฯ

ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

วัน/เดือน
เวลา
22-24
ตลอดช่วง
ส.ค.

ชื่อกิจกรรม
Study Tour นักศึกษา Nippon University
ประเทศญี�ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา

22 ส.ค.

อบรมป้องกันอัคคีภัย

บุคลากรและนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร/ภารกิจด้าน
อาคารสถานที�ฯ

25, 28, ตลอดช่วง
31 ส.ค.,
2-3 ก.ย.

ร่วมออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทํา
หมันสัตว์เลี�ยง พอสว ภาคอีสาน

อาจารย์และนายสัตวแพทย์

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

29 ส.ค.
29-30
ส.ค.

13.00 น.
ตลอดช่วง

อบรมโภชนาการสําหรับสัตว์เล็ก
อบรม E-Learning

นักศึกษา ชั�นปีที� 4-6
คณาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั�น 5
อาคารพิเชฏฐ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ฝ่ายวิชาการ

5 ก.ย.

13.00 น.

"ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" งานแสดง
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ประจําปีงบประมาณ 2562

ผู้เกษียณอายุราชการ
บุคลากร และบุคคลทั�วไป

ห้องสุณีรัตน์ เอี�ยมละมัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

13.00 น.

3

สถานที่จัด

ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

