ปฎิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2558 คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สิ งหาคม 2558 – กรกฏาคม 2559)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*
11
12
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการช่วยเหลือสัตว์
โครงการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
โครงการเพื่อนดูแลเพื่อนพี่ดูแลน้องป้ องกันยาเสพย์ติด
โครงการอบรมจริ ยธรรมนักศึกษาวข.บางพระ
โครงการปฐมนิ เทศน์นกั ศึกษาใหม่ปี 2558
โครงการปฐมนิ เทศน์นกั ศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยฯ
 แนะนาหลักสู ตร
 First date
โครงการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการสัมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเครื อข่ายงานประกันคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่ วมใจสื บสาน
วัฒนธรรมไทย
โครงการเสริ มสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
โครงการกิจกรรมวันพบผูป้ กครอง
โครงการไหว้ครู วทิ ยาเขตบางพระ
โครงการไหว้ครู คณะ (ศิษย์สานึก ราลึกพระคุณครู )
โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ ชาวฟ้าหม่น (รับน้องใหม่/ห้องเชียร์)
 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ช่ วงเวลา
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
ส.ค. 2558
10 - 11 ส.ค. 2558
3 ส.ค. 2558
5 ส.ค. 2558
4-9 ส.ค. 2558

โครงการภายในคณะ
สั ตวแพทยศาสตร์


โครงการร่ วมกับ
กองพัฒน ฯ





ผู้รับผิดชอบ
ประธานชมรมคนรักษ์ฯ
นายกสโม ฯ
นายกสโม ฯ
นายกสโม ฯ
นายกสโม ฯ



กมลกร / อ. เอมอร



กมลกร / อ. ธนิดา

ส.ค. 2558



นายกสโม ฯ

11 ส.ค. 2558



นายกสโม ฯ

ส.ค. 2558
27 ส.ค. 2558
27 ส.ค. 2558
17 ส.ค.- 3 ก.ย.
2558








อ.กุลชัย
นายกสโม ฯ
สิ ตาพัชร์ / อ. ณ พัทธ์
รับน้องคณะ
อ.วีณา, อ.กุลชัย

14

 สาขาวิทย์-สุ ข
โครงการดานา (ร่ วมกับคณะเกษตร)

15

โครงการ “Rabies protection”

16
ลาดับที่
17

โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ (สักการะ,บางพระสัมพันธ์,เฟรชชี่ไนท์)
โครงการ/กิจกรรม

20

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมทร.ตะวันอก (พะยอมเกมส์)
โครงการ Freshy day and night
 Big cleaning day and Walk rarely
 กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการชาวสัตวแพทย์ร่วมใจ อนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
(บายศรี สู่ขวัญสาขาสัตวแพทยศาสตร์ )
โครงการ Vet night

21

โครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้องสาขาวิทย์-สุ ข

22
23*

โครงการสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง
โครงการสัตวแพทย์สัมพันธ์ (Vet game)
โครงการเปิ ดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์(เกษตรแฟร์ )
“Mystery land ดินแดนสัตว์ประหลาด”
โครงการก้าวทันเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์
ทาบุญอาจารย์ใหญ่

18
19

24
25*
26

ก.ย. 2558



11 ก.ย. 2558



12 ก.ย. 2558
ช่ วงเวลา

อ.เบญจมาศ, อ.ราชันย์
ปณิ ธาน / อ. ธาริ ณี
ประธานชมรม Rabies / อ.
วีณา / อ. เบญจมาศ


โครงการภายในคณะ
สั ตวแพทยศาสตร์

24-28 พ.ย. 2558

โครงการร่ วมกับ
กองพัฒน ฯ


นายกสโม ฯ
ผู้รับผิดชอบ
อรณี / อ. สุ ทธิทศั น์

5 ก.ย. 2558



กมลกร / นัฐพร / อ. วีณา

8 ก.ย. 2558



ปณิ ธาน / อ. ธาริ ณี

19 ก.ย. 2558



5 ก.ย. 2558



ณัฐกมล / อ.วีณา
ปิ ยะพงษ์ / อ. ราชันย์ / อ.
บรรณารักษ์
สิ ตาพัชร์ / อ. ธาริ ณี
อภิชิต / อ.วีณา
อารี ยา / อ.วีณา / อ.
เบญจมาศ
อ.เอมอร
อ. บรรณารักษ์

25 พ.ย. 2558
24 – 25 ธ.ค. 2558



4-12 ธ.ค. 2558



ม.ค. 2559
ม.ค. 2559






27
28
29*
30
31
32
33
34

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
อบรมมาตรฐานฟาร์ ม (ร่ วมกับคณะเกษตร)
โครงการปัจฉิมนิเทศน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการระบบกลไกองค์กรนักศึกษา(บางพระ)
โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน
โครงการ “A vet to town” สัตวแพทย์สู่ชุมชน
โครงการ “การเขียนโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา”
โครงการอาลาพี่หมอ
 สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 สาขาวิทย์-สุ ข

ม.ค. 2559
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559
เม.ย. 2559
พ.ค. 2559
7 พ.ค. 2559
พ.ค. 2559
พ.ค. 2559










นายกสโม ฯ
นายกสโม ฯ
อ. ณ พัทธ์
นายกสโม ฯ
ชมรมค่ายอาสา
ประธานชมรม Rabies
นายกสโม ฯ
ธัญญ์จุฑา / อ. วีณา
สิ ตาพัชร์ / อ. ราชันย์

