ขอทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน

ทุกบุปผา มาลัยคือ ใจราษฎร
ภักดีบาทองคบพิตรเปนนิจสิน
พระ คือ บิดาขาแผนดิน
รวมรอยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ ๕ ธันวามหาราช
“วันพอแหงชาติ” คือ องคอดิศร
พระเปยมลนดวยเมตตาเอื้ออาทร
พสกนิกรเปนสุขทุกคืนวัน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

พัฒนาบุคลิกภาพ “วาที่บณ
ั ฑิต” รุนที่ 17
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผานมา ฝายกิจการนักศึกษา นําโดย รศ.กัลยา
เจือจันทร (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
“วาที่บัณฑิต” คณะสัตวแพทยศาสตร รุนที่ 17 ประจําปการศึกษา 2551
จํานวน 55 คน เพื่อใหบัณฑิตมีการเตรียมตัวเพื่อเปนบัณฑิตพรอมใชงาน การ
วางตัวในหนวยงาน เทคนิคการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความสําคัญในการ
รักษาเวลา ซึง่ ชวงเชา รศ.ดร.สุณีรัตน เอี่ยมละมัย (คณบดี) กลาวเปดงาน
และใหแนวคิดในการฝกงานดานโคเนื้อ/โคนม เภสัชกร ดร.ประชาสรรค
แสนภักดี บรรยาย “เตรียมตัวเตรียมใจบัณฑิตใหมยุคศตวรรษ 21” และชวง
บาย อ.ดร.นฤพนธ คําพา (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) ใหแนวคิดเกี่ยว
กับฝกงานในโรงพยาบาล/คลินิก ผศ.ดร.สมโภชน วีระกุล ใหแนวคิดในการ
ฝกงานดานสัตวปา หลังจากนัน้ นักศึกษากลุมที่ 1 เขาอบรมการแตงหนา แตงกาย โดยวิทยากรจากบริษัทคัพเวอรมารคฯ
นักศึกษากลุม ที่ 2 เขารับการอบรมการเลนกอลฟ โดยวิทยากร คุณวรพล ธาราศรี

เปนวิทยากร
ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ไดรับเชิญจากสํานักวิชาศึกษาทั่วไป เปนวิทยากรโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป เพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแผนงบประมาณป 2552” ระหวางวันที่ 911 ธันวาคม 2551 ณ เคียงหมอก ชาเลห อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญรวมงาน “วันโลกสัตวเลี้ยง” ประจําป 2552 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2552
ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มข. พบกับ การประกวดสุนัขทุกสายพันธุ ชิงถวยพระราชทาน ตรวจสุขภาพ
สัตวเลี้ยง และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฟรี การแสดงความสามารถพิเศษสัตวเลี้ยง ละครลิง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

บรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผานมา ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
นําโดย ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน (รองคณบดีฝายวิจยั ฯ)
จัดใหมีการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “โอกาสในการศึกษาตอดาน
สัตวแพทย สัตวบาล และ Biomedical Science ณ Murdoch
University ประเทศออสเตรเลีย” วิทยากรโดย Dr. Polly Cocks
จาก Murdoch University, Perth, Western Australia

ประชุม / ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ
$ อ.ดร.นฤพนธ คําพา (รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว) เขารวมประชุมวิชาการ “World Congress of Veterinary
Dermatology” เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศฮองกง ซึง่ จัดโดย The Asian Society of Veterinary
Dermatology and the Hong Kong Jockey Club
$ ผศ.วราภรณ ศุกลพงศ เขาศึกษาดูงานทางดานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย (Laboratory of
Veterinary Microbiology) และ ผศ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม (หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร) ศึกษาดูงานทางดานหอง
ปฏิบัติการบูรณาการทางอายุรศาสตรสัตวแพทย (Laboratory of Integrative Medicine) ระหวางวันที่ 4-25 ธันวาคม 2551 ณ
Nippon Veterinary and Life Science University, Japan โดยไดรบั ทุนสนับสนุนจาก Nippon Veterinary and Life
Science University

KM “การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ” ประจําปงบประมาณ 2552
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายนที่ผานมา นําโดย รศ.ปรีณัน
จิตะสมบัติ (รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา) จัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับความรูจากหนวยงานอืน่ ที่มี
ระบบการจัดการในการจัดเก็บขอมูลที่ดี และสามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึง่ ในวันแรกไดเรียนเชิญ คุณบุญคงศิลป
วานมนตรี (หัวหนากลุมงานเพื่อการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร)
พรอมดวย คุณพัชรินทร โคตรทัศน เปนวิทยากรรวมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ และ
ในวันที่สองเขาศึกษาดูงานการเก็บรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพเพื่อใชในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานประจําป ณ สถานีฟารมฯ อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมี ผศ.เสรี แข็งแอ และ คุณวีณา รองเมือง เปนวิทยากรรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอเชิญรวมงาน “วันโลกสัตวเลี้ยง” ประจําป 2552 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2552
ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มข. พบกับ การประกวดสุนัขทุกสายพันธุ ชิงถวยพระราชทาน ตรวจสุขภาพ
สัตวเลี้ยง และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฟรี การแสดงความสามารถพิเศษสัตวเลี้ยง ละครลิง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

