ปฏิทินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา/
พระมหากษัตริย

ตรงกับวัน

กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่

หมายเหตุ

วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ
วันออกพรรษา
วันปยมหาราช
วันลอยกระทง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 7-19 กรกฎาคม 2557
วันที่ 7-19 กรกฎาคม 2557
วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557

กําหนดจัดโปสเตอรประชาสัมพันธทางพุทธสาสนา
กําหนดจัดโปสเตอรประชาสัมพันธทางพุทธสาสนา
ติดพระบรมสาทิสลักษณและตั้งโตะหมูบ ูชา

วันที่ 8 ตุลาคม 2557
วันที่ 23 ตุลาคม2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

กําหนดจัดโปสเตอรประชาสัมพันธทางพุทธศาสนา
กําหนดจัดโปสเตอรเพื่อระลึกถึงพระปยมหาราช
ประชาสัมพันธที่มาของวันลอยกระทง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา

วันที่ 5 ธันวาคม 2557

วันที่ 3-15 ตุลาคม 2557
วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2557
วันที่ 3–14 พฤศจิกายน
2557
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
วันที่ 10-25 กุมภาพันธ 2558
วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2558

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

- ติดพระบรมสาทิสลักษณและตั้งโตะหมูบูชา
- รวมถวายสัตยปฏิญาณในมหาวิทยาลัย
กําหนดจัดโปสเตอรประชาสัมพันธทางพุทธศาสนา
กําหนดจัดโปสเตอรประชาสัมพันธทางพุทธศาสนา

-2ลําดับที่
1.
2.

กิจกรรม
ตรงกับวัน
กิจกรรมการทําบุญและ
แสดงมุฑิตาจิต
วันเกิดของบุคลากร
โครงการมอบหนังสือธรรมะ ในวันเกิด
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร
โครงการแบงปนน้ําใจแกผสู ูงอายุ
วันเสารหรือวันอาทิตย

กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่
วันเกิดบุคลากรคณะฯ

มอบหนังสือหนังสือธรรมะแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ความสุขในชีวิตและการทํางาน

วันเสารที่ 26 กรกฏาคม
2557
วันที่ 26 กันยายน 2557

กําหนดจัดงานแบงปนน้ําใจแกผูสงู อายุ โดยเลี้ยง
อาหารและนําสิง่ ของมอบใหผสู ูงอายุ
จัดงานเกษียณอายุราชการ เพือ่ แสดงมุฑิตาจิตตอผูท ี่
เกษียณอายุราชการ
กําหนดทอดผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอางทอง
อ.เมือง จ.อางทอง
บุคลากรรวมกันถวายความจงรักภักดีแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยพรอมเพรียงกัน

3.

โครงการงานเลี้ยงขอบคุณผูเ กษียณอายุราชการ

วันอังคารที่ 30 กันยายน
2557

4.

วันเสาร หรือ วันอาทิตย

วันที่ - พฤศจิกายน 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม
2557

วันเสารที่ 28 ธันวาคม 2557

วันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2557

7.

โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2557
โครงการ”สัตวแพทยรวมใจถวายความ
จงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว
วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร
สัมมนาผูบริหารพบและขอบคุณ
บุคลากร
โครงการตามรอยอริยสงฆ

8.

โครงการวันสงกรานต

5.

6.

วันเสารหรือวันอาทิตย

หมายเหตุ

ประมาณเดือนกุมภาพันธ
2558
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2558 วันที่ 11 เมษายน 2558

กําหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร
และงานสังสรรควันขึ้นปใหม
รวมกันเดินทางไปทําบุญตามวัดตาง ๆ
กําหนดจัดโครงการวันสงกรานตและแสดงมุฑิตาจิต
ตอคณาจารยและบุคลากรอาวุโส

-3ลําดับที่
กิจกรรม
ตรงกับวัน
9.
โครงการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

1.

กิจกรรมวิชาการและปฏิบัติธรรม
โครงการจัดทําขาวสารทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2.

โครงการปลูกตนกลาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
คณะสัตวแพทยศาสตร

3.

โครงการสัมมนาบุลากรและกิจกรรม
เพื่อสังคม

ทุก 2 เดือน/1 ฉบับ

วันจันทร-วันอาทิตย

วันที่ - มิถุนายน 2557

กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ทุก 2 เดือน/1 ฉบับ

วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง
1 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ
คณะสัตวแพทยศาสตร เปนเจาภาพจัดงานถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป
มอบขาวสารที่ประกอบดวยบทความธรรมะ
ภาพกิจกรรมในรอบ 2 เดือนทีผ่ านมา และปฏิทิน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม เมตาธรรม สงเสริมและเพิม่ พูน
ความรูแกบุคลากร และนิสิต โดยการอบรมธรรมะ
และปฏิบัติธรรม

เพื่อใหบุคลากรไดรจู ักการเสียสละในการทํากิจกรรม
ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อสังคม และเกิดความสามัคคีและปฏิสัมพันธที่ดี
ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร

-4ลําดับที่

1.

2.

กิจกรรม
ตรงกับวัน
กิจกรรมบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต
โครงการบรรยายธรรมเพื่อความสุขใน วันพฤหัสบดีของเดือน
การเรียนและการทํางาน
กันยายน

โครงการปลูกตนกลาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4
ประจําป 2557

วันจันทร-วันอาทิตย

กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่

วันที่ 11 กันยายน 2557

ประมาณเดือนกันยายน หรือ
ตุลาคม 2557

หมายเหตุ

กําหนดจัดในวันที่มพี ิธีไหวครู โดยการบรรยายธรรม
ของพระอาจารย หรือผูทมี่ ีความรูทางธรรมะเพื่อนํา
หลักธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม เมตาธรรม และอริยธรรมใหกบั
นิสิตทั้งการอบรมหลักธรรมะ และการปฏิบัติธรรม
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมนิสิต

