
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

  
 

 

 พัฒนาบคุลิกภาพ “วาที่บณัฑิต”  รุนที่ 17 

         เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคมที่ผานมา  ฝายกิจการนักศกึษา นาํโดย รศ.กลัยา   

เจือจันทร (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา) จัดโครงการพัฒนาบุคลกิภาพ  

“วาที่บัณฑิต” คณะสัตวแพทยศาสตร รุนที่ 17 ประจําปการศึกษา 2551   

จํานวน 55 คน เพื่อใหบัณฑิตมีการเตรียมตัวเพื่อเปนบณัฑิตพรอมใชงาน การ 

วางตวัในหนวยงาน เทคนิคการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน ความสาํคัญในการ 

รักษาเวลา  ซึง่ชวงเชา รศ.ดร.สณุีรัตน  เอี่ยมละมยั (คณบดี) กลาวเปดงาน 

และใหแนวคิดในการฝกงานดานโคเนื้อ/โคนม  เภสัชกร ดร.ประชาสรรค  

แสนภักด ีบรรยาย “เตรียมตัวเตรียมใจบณัฑิตใหมยุคศตวรรษ 21”  และชวง 

บาย อ.ดร.นฤพนธ  คําพา (รองคณบดฝีายกิจการนกัศึกษา)  ใหแนวคิดเกี่ยว 

กับฝกงานในโรงพยาบาล/คลินิก  ผศ.ดร.สมโภชน วีระกุล  ใหแนวคิดในการ 

ฝกงานดานสตัวปา  หลงัจากนัน้ นักศึกษากลุมที่ 1 เขาอบรมการแตงหนา แตงกาย โดยวิทยากรจากบรษิัทคพัเวอรมารคฯ 

นักศึกษากลุมที่ 2 เขารับการอบรมการเลนกอลฟ  โดยวิทยากร คุณวรพล  ธาราศรี  
 

 

 เปนวิทยากร  
       ผศ.ดร.ประภาพร  ต้ังธนธานชิ  ไดรับเชิญจากสํานกัวิชาศกึษาทั่วไป  เปนวทิยากรโครงการสัมมนา เร่ือง “การจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการวิชาศกึษาทั่วไป เพือ่พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแผนงบประมาณป 2552” ระหวางวนัที ่9-

11 ธันวาคม 2551 ณ เคียงหมอก ชาเลห อําเภอวังน้ําเขยีว จงัหวัดนครราชสีมา  

ทุกบุปผา มาลัยคือ ใจราษฎร 
ภักดีบาทองคบพิตรเปนนิจสิน 
พระ คือ บิดาขาแผนดิน 

รวมรอยรินมาลัยถวายพระพร 
ลุ ๕ ธันวามหาราช 

“วันพอแหงชาติ” คือ องคอดิศร 
พระเปยมลนดวยเมตตาเอื้ออาทร 

พสกนิกรเปนสุขทุกคืนวัน 
ขอทรงพระเจริญยิง่ยืนนาน 

 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา 

บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 บรรยายพิเศษ  

         เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคมที่ผานมา  ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ   

นําโดย ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน (รองคณบดีฝายวิจยัฯ) 

จัดใหมีการบรรยายพเิศษ เร่ือง “โอกาสในการศึกษาตอดาน 

สัตวแพทย สัตวบาล และ Biomedical Science ณ Murdoch  

University ประเทศออสเตรเลีย”  วิทยากรโดย Dr. Polly Cocks    

จาก Murdoch University, Perth, Western Australia   

 

 ประชุม / ศึกษาดงูาน ณ ตางประเทศ  

         อ.ดร.นฤพนธ  คําพา (รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว) เขารวมประชมุวิชาการ “World Congress of Veterinary 

Dermatology”  เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2551 ณ  ประเทศฮองกง  ซึง่จัดโดย The Asian Society of Veterinary 

Dermatology and the Hong Kong Jockey Club   

         ผศ.วราภรณ  ศุกลพงศ เขาศึกษาดูงานทางดานหองปฏิบัติการจุลชีววทิยาทางสัตวแพทย (Laboratory of 

Veterinary Microbiology) และ ผศ.ดร.ประวิทย  บตุรอุดม (หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร)  ศึกษาดงูานทางดานหอง 

ปฏิบัติการบูรณาการทางอายุรศาสตรสัตวแพทย (Laboratory of Integrative Medicine) ระหวางวันที่ 4-25 ธันวาคม 2551  ณ 

Nippon Veterinary and Life Science University, Japan  โดยไดรบัทุนสนบัสนนุจาก Nippon Veterinary and Life 
Science University   
 

 KM “การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกนัคุณภาพ” ประจําปงบประมาณ 2552   

        เมื่อวนัที่ 13-14 พฤศจิกายนที่ผานมา  นําโดย รศ.ปรณีัน   

จิตะสมบัติ  (รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา)  จัดโครงการ 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง “การจัดเกบ็ขอมูลเพื่อการประกัน 

คุณภาพ” คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552   

เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับความรูจากหนวยงานอืน่ที่ม ี

 

ระบบการจัดการในการจัดเกบ็ขอมูลที่ดี และสามารถนาํมาใชเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ไดมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกัน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะฯ ใหม ี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  ซึง่ในวนัแรกไดเรียนเชิญ คุณบญุคงศิลป 

วานมนตรี (หวัหนากลุมงานเพื่อการพฒันา คณะเภสัชศาสตร)  

พรอมดวย คุณพัชรนิทร โคตรทัศน เปนวทิยากรรวมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรยีนรูการจัดเกบ็ขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ และ 

ในวนัที่สองเขาศึกษาดงูานการเก็บรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพเพื่อใชในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง และ

รายงานประจาํป ณ สถานีฟารมฯ อ.วงัสะพุง จ.เลย โดยมี ผศ.เสร ี แข็งแอ และ คุณวณีา  รองเมือง  เปนวทิยากรรวม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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