
 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

. เดือนตุลำคม 2556    

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา (เข้า
แถวเคารพธงชาติ) 

1 ต.ค.56 - 
ก.พ. 57 

หน้าเสาธง อ.พรมมา 

2. โครงการจัดการแสดงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

1 ต.ค.56 หอประชุม
อเนกประสงค์ 

สโมสรนักศึกษา 
(อ.เศรษฐพงศ์) 

3. โครงการ วสส.ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันนอ็ค 1 ต.ค.56 - 
ก.พ. 57 

ภายในวิทยาลัยฯ ชมรมสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 

(อ.สุขสรรค์) 

4. โครงการวิ่งเพ่ือสุขภาพ มี.ค.-  
ก.ย. 57 

ภายในวิทยาลัยฯ ชมรมสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 

(อ.สุขสรรค์) 

 เดือนพฤศจิกำยน 2556    

5. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสา “บริจาคโลหิต
ด้วยจิตเอื้ออาทร” 

12 พ.ย.56 หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.พรมมา 

6. โครงการศึกษาดูงานด้านสวัสดิการนักศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

27 - 29 
พ.ย.56 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุร ี

อ.ประไพจิตร 

7. เดือนธันวำคม 2556    

8. โครงการตลาดนัดความดี 2 – 4 ธ.ค. 
56 

กรุงเทพฯ อ.สิริภักดิ ์

 โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
เฉลิมพระชนมายุ 86 พรรษา (เทศกาลไหมฯ) 

5 – 10 ธ.ค. 
56 

ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น 

อ.ประไพจิตร 

9. โครงการวันคริสต์มาส 2013 ธ.ค. 56 ภายในวิทยาลัยฯ English Worm 
Club (ดร.วิไล) 

 เดือนมกรำคม 2557    

10. โครงการ English for fun 9 ม.ค.57 ภายในวิทยาลัยฯ English Worm 
Club (ดร.วิไล) 

11. โครงการหมอน้อยนั่งเล่น 9 ม.ค.57 ภายในวิทยาลัยฯ ชมรมดนตรี 
(อ.ปรียานุช) 

 จัดท าวารสาร “ลีลาวดีสัมพันธ์ ฉบับที่ 1” ฉบับประจ าเดือน ต.ค.-ม.ค. 
ส่งให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

อ.ประไพจิตร 
คุณน้ าทิพย์ 

 เดือนกุมภำพันธ์ 2557    

ปฎิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 



12. โครงการถอดบทเรียนชีวิตกับพระพุทธศาสนา 8 ก.พ. 
57 

หอประชุมอเนกประสงค์ ชมรมพุทธ
ศาสน์เสบียงบุญ 

(อ.ใบศร)ี 

13. โครงการสอนน้องสร้างหนัง 12-15 
ก.พ. 57 

ห้องเรียน ชมรม VR Foto 
(วรชัย) 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการค่าย วสส.อาสาพัฒนาชนบท 12 – 15 
ก.พ. 57 

อ าเภอสีชมพู 
 

อ.สิริภักดิ ์
อ.เศรษฐพงศ์ 

15. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษา Indonesia (คัดเลือกนักศึกษา) 

12 ก.พ. – 
14 มี.ค. 57 

ในชุมชน 
ในวิทยาลัยฯ 

อ.สิริภักดิ ์
อ.อุทัยวรรณ 

16. โครงการเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ 19 ก.พ. – 
30 มิ.ย. 57 

ในวิทยาลัยฯ สโมสรนักศึกษา 
อ.สิริภักดิ ์

17. โครงการศึกษาผลกระทบที่สร้างคุณค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

24 ก.พ. 57 บ้านเล็บเงือก อ.ประไพจิตร 
อ.สิริภักดิ ์

 เดือนมีนำคม 2557    

18. ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 10 มี.ค. 57 ภายในวิทยาลัยฯ อ.ประไพจิตร 
คุณน้ าทิพย์ 

19. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปี 2556 

10 – 14  
มี.ค. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.ประไพจิตร 
 

20. โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี “ลีลาวดีช่อที่ 50”  12 มี.ค. 57 หอประชุม
อเนกประสงค์ 

สโมสรนักศึกษา 
(อ.เศรษฐพงศ์) 

21. เดือนเมษำยน 2557    

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2 เม.ย. 57 ชุมชนใน 
เขตเทศบาลนคร 

อ.ประไพจิตร  

 เดือนพฤษภำคม 2557  
ปิดภาคการศึกษา  

 จัดท าวารสาร “ลีลาวดีสัมพันธ์ ฉบับที่ 2” ฉบับประจ าเดือน ก.พ.-พ.ค. 
ส่งให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

อ.ประไพจิตร 
คุณน้ าทิพย์ 

 เดือนมิถุนำยน 2557  
ปิดภาคการศึกษา  

 นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ 
ณ ประเทศ Indonesia 

ช่วงสัปดาห์แรกของเดือน อ.ประไพจิตร 
และคณะ 

 เดือนกรกฎำคม 2557  



ปิดภาคการศึกษา  

 เดือนสิงหำคม 2557    

22. โครงการรับน้องสดใส เข้าใจชุมชน ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
หลีกหนีแอลกอฮอล์ 

4 – 15  
ส.ค. 57 

ในชุมชน 
ในวิทยาลัยฯ 

สโมสรนักศึกษา 
(ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและ
อาจารย์

คุณลักษณะฯ) 

23. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 4 – 8  
ส.ค. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.สิริภักดิ ์

24. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

4  
ส.ค. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.ประไพจิตร 

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

25. โครงการไหว้ครูและเปิดประตูสู่หอพัก ประจ าปี 2557 28  
ส.ค. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.สิริภักดิ ์

26. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสืบสานอนุรักษ์
ดนตรีไทย 

28  
ส.ค. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

ชมรมดนตรี 
อ.ปรียานุช 

 เดือนกันยำยน 2557    

27. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 

4  
ก.ย. 57 

หอประชุม
อเนกประสงค์ 

อ.พรมมา 

28. โครงการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานสู่การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมนักศึกษา 

5 – 9  
ก.ย. 57 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน 

อ.ประไพจิตร 

29. โครงการสัมมนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 

19 – 21  
ก.ย. 57 

ทุ่งกะมัง 
จังหวัดชัยภูมิ 

อ.พรมมา 

30. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพ่ี “ลีลาวดีเกมส์” 27 – 28  
ก.ย. 57 

ภายในวิทยาลัยฯ อ.พรมมา 

 จัดท าวารสาร “ลีลาวดีสัมพันธ์ ฉบับที่ 3” ฉบับประจ าเดือน มิ.ย.-ก.ย. 
ส่งให้ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

อ.ประไพจิตร 
คุณน้ าทิพย์ 

 
หมำยเหตุ 

1. โครงการกีฬาสถาบันการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (4 สถาบัน) จัดในปีงบประมาณ 2558  
2. โครงการมหกรรมคนพันธุ์เฮลล์ ครั้งที่ 3 (วสส.พิษณุโลก) จัดในปีงบประมาณ 2558  
3. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 12 สถาบัน (วพบ.นครราชสีมา) จัดในปีงบประมาณ 2558 



  



 

 
 
 
 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑ :  เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑) 
๑.๒ การประกวดนาฏยศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เทิดไท้องค์ราชัน 
๑.๓ การเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมคนพันธุ์เฮลล์ สู่อาเซียน ครั้งที่ ๓ 
๑.๔ การจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาจังหวัดขอนแก่น (๔ สถาบัน)  
      ประจ าปี ๒๕๕๗  

ระเบียบวำระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
   (ไม่ม)ี 
ระเบียบวำระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
   (ไม่ม)ี 
ระเบียบวำระท่ี ๔ :  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 

๔.๑ ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๒) 
   ๔.๒ ก าหนดการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
         (๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗) (เอกสารหมายเลข ๓) 
   ๔.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมวันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   ๔.๔ ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรม 
         นักศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย (๒๐ กุมภาพันธ์ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗) 
   ๔.๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระการประชมุฝา่ยพฒันานกัศึกษาและอาจารย์คณุลักษณะสาขา 
วันที่ ๒๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ณ หอ้งสพุรรณรงัษี ๒ วทิยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จงัหวดัขอนแกน่ 


