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ค าน า 
                                       

งานกิจการนักศึกษา คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพ รวมทั้งเป็นการเรียนรู้การท างานเป็น
ทีม โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือใน
มหาวิทยาลัย เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น นอกจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังควบคู่
ไปกับการหาประสบการณ์และเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตอีกด้วย ทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตและการ
ท างาน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

คู่มือปฏิบัติ งานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาที่อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินกิจกรรม  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ใน
การด าเนินกิจกรรมให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมได้
อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

     นายสมโชค เพ็งลี 
             นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
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ก 



4 

 

สารบัญ 
 

                         หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
สารบัญรูปภาพ           ง 
สารบัญตาราง           จ 
บทที่ 1 บทน า           1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน        1 
1.2 ขอบเขตของการใช้คู่มือ        2 
1.3 วัตถุประสงค์         2 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        2 
1.5 ค านิยามศัพท์         2 

บทที่ 2  โครงสร้างและความรับผิดชอบ        4 
2.1  หน้าที่ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของหน่วยงาน      4 
2.2  โครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์     5 
2.3  ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลัก        8 
2.4  ภารงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        10 

บทที ่3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง         11 
 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน        11 
 3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน        14 
บทที่ 4 ขั้นตอนการท างานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง      16 

4.1  การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 
4.3  การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ  

และงบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น        20 
4.3  การเขียนแบบเสนอโครงการขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์  22 
4.4  การขออนุมัติเบิกจ่ายและการเขียนรายงานสรุปโครงการ     26 
4.5  เทคนิคการปฏิบัติงาน        27 

บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข       29 
 5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       29 
 5.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน      30 
บรรณานุกรม            31 
ภาคผนวก           32 
ภาคผนวก ก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง      33 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  พ.ศ. 2559          34 
 

ข 



5 

 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/25557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วม 
  กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น   34 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 780/2558) เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น    34 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  และการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น     34 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
  ในโครงการกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น     35 

6. แนวทางปฏิบัติการในการจัดหาซื้อพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่าย 
 ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน กรณี มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท        35 

7. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานมหาวิทยาลัย 35 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง        36 

1. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม       37 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายฯ (กรณีใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ) 39 
3. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายฯ  
   (กรณีใช้งบประมาณเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะฯ)    40 
4. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย      41 
5. สัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะ/หน่วยงาน)     42 
6. สัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย)      43 
7. แผนการยืมเงิน         44 
8. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (กรณีใช้งบประมาณเงินอดุหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะฯ)45 
9. ใบส าคัญรับเงิน         46 
10. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน        47 
11. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    48 
12. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708    49 
13. ใบหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708  51 
14 บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก   52 
15. ใบหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  
     (กรณีผู้จัดไม่จัดค่าอาหาร ที่พัก พาหนะ)      53 
16. แบบขออนุมัติใช้รถยนต์        54 
17. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      55 
18. ใบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      56 
19. ใบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    57 
20. แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      58 
21. บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่าย (ว.119) 59 

ประวัติผู้จัดท า           60 
 

ค 

 



6 

 

สารบัญภาพ 
 

                  หน้า 
ภาพที่ 2.1  การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์      5 
ภาพที่ 2.2  โครงสร้างภาระงานและวัดระดับรวมขององค์กร      6 
ภาพที่ 2.3  โครงสร้างบุคลากรงานงานบริการการศึกษา      7 
ภาพที่ 2.4  แผนภูมิแสดงภาระงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง       10 
ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและไม่ใช้งบประมาณ (กรณีไม่ใช้เงิน)  

 ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    16 
ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ และยืมเงินทดรองจ่าย 
     และไม่ยืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น        17 
ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้  

    ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  
    คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด)        18 

ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้  
    ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สโมสรนักศึกษา/ 
    ชุมนุม/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด)      19 

ภาพที่ 4.5  ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ และยืมเงินทดรองจ่าย 
    และไม่ยืมเงินทดรองจ่าย ตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ  
    และงบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
    และวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น      20 

ภาพที่ 4.6  ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม ตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุน 
    บ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ แลงบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
    และวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น      21

ภาพที่ 4.7  วงจร PDCA          27 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ง 

 



7 

 

สารบัญตาราง 
 

                 หน้า 
ตารางที่ 4.1  ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน  PDCA     28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น นอกจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการในชั้นเรียนแล้ว 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วย กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นอีกส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ จะ
ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมนักศึกษาที่ครอบคลุม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น การพัฒนานักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมเหล่านี้มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ สามารถนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป  

กิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกัน

จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  
2. กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา หรือชุมนุมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

ลักษณะส าคัญของการด าเนินกิจกรรม  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนมีโอกาสพัฒนา

ศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการท างานเป็น

หมู่คณะ มีการแสดงตน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน พัฒนา
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอน และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นอาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย  

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความ
เป็นไทย และภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ดนตรี และ
นาฏศิลป์ไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม 

 
หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1.2 ขอบเขตของการใช้คู่มือ  
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี         

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขอบเขตการใช้งานขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การขออนุมัติหลักการ ขั้นตอนการเบิกจ่าย การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม การบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งผู้ที่เกี่ยงข้องกับการใช้คู่มือนี้ มีดังนี้ 

1.2.1 เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
1.2.2 เจ้าหน้าที่กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
1.2.3 อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.2.4 เจ้าหน้าที่คณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.2.5 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้  
1.3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้  
1.4.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
1.5 ค านิยามศัพท์   

“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”    หมายความว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณบดี”   หมายความว่า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ 
      นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 “อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ 
      สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
 “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ 
      ปริญญาตรี 
 “หน่วยกิจกรรม”   หมายความว่า จ านวนหน่วยนับโดยเทียบระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ 
      นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ การก าหนด 
      หน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 
 “กองพัฒนานักศึกษาฯ”  หมายความว่า กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ”  หมายความว่า หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

คณะเกษตรศาสตร์ 
  “องค์กรภายนอก”  หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไม่อยู่ภายใต้การก ากับ 
      ดูแลของมหาวิทยาลัย 
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 “องค์กรกิจกรรม”  หมายความว่า กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
      องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพัก นักศึกษา 

ชมรม กลุ่มนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 
  
 “สโมสรนักศึกษา”  หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “ชุมนุม”   หมายความว่า ชุมนุมนักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “กิจกรรม”   หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 
      การเรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะองค์กรกิจกรรม 
      หรือ องค์กรภายนอกจัดข้ึน 
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บทท่ี 2 
โครงสร้างและความรับผิดชอบ 

 
2.1 หน้าที่ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของหน่วยงาน 

คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีมติ เมื่อต้นปี 2505 ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงในด้านการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เพ่ือสนองความต้องการอันเร่งด่วนในการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 คณะเกษตรศาสตร์จึง
เริ่มรับนักศึกษาจ านวน 49 คน การเรียนการสอนในสองปีแรกใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่น
แรกมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ปีต่อมา เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นการศึกษาปีที่ 3 ของนักศึกษารุ่นแรก นักศึกษา
และอาจารย์ทั้งหมดของคณะเกษตรศาสตร์ จึงย้ายมาศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณที่ตั้งของอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งห้องเรียนและห้องท างานของอาจารย์ ส่วนอาจารย์บางท่านรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญฝ่าย
เกษตรจากประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดาใช้ห้องท างานที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต่อมารัฐบาล
นิวซีแลนด์ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารคณะเกษตรศาสตร์ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2509 โดย Sir Stepthen 
Weir เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ การสร้างอาคารคณะเกษตรศาสตร์ได้เสร็จเรียบร้อยใน ปี พ.ศ. 2510 และได้
ใช้เป็นสถานที่ท าพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมใน
ฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเกษตรศาสตร์หลักของภูมิภาค และให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสืบ
สานความเป็นไทยให้ยั่งยืนสืบไป 

ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกโดย
ได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 14,023 คน แยก
เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 11,638 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 29 คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน 2,085 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 271 คน 

ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,957 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,684 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 145 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 103 คน ส าหรับปีการศึกษา 2563 จะรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 57) จ านวน 547 คน 

 
วิสัยทัศน์ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทาวิชาการเกษตร เป็นผู้น า
ทางการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม 
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อัตลักษณ์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ 
“เป็นบัณฑิตพร้อมท างาน มั่นใจวิชาการ บูรณาการความคิด มีจิตอาสา สู้งานซื่อสัตย์ และยอมรับ

ความเห็นต่าง” 
 

เป้าหมายของหน่วยงาน 
1. องค์กรท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
2. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการชุมชน สังคม และ 
   ประเทศ 
3. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และฟ้ืนฟูขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน 

 
2.2 โครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

การแบ่ งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์  ได้แบ่ งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 556/2561) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 และได้จัดแบ่งโครงสร้างอัตราก าลัง
โครงสร้างภาระงาน และภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ 
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ภาพที่ 2.2  โครงสร้างภาระงานและวัดระดับรวมขององค์กร 

 

หมายเหตุ     1. ตัวเลขหลังต าแหน่ง หมายถึง จ านวนที่มีคนครองอยู่ 
2. * ต าแหน่งที่ผู้ก าหนดครองอยู่ 

* 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างบุคลากรงานงานบริการการศึกษา 

7 
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2.3 ภาระงานที่รับผิดชอบหลัก 
2.3.1 งานกิจการนักศึกษา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. ควบคุมดูแลงานธุรการ-สารบรรณของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2. ควบคุมดูแลการเบิก – จ่าย และตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา 
3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ  
5. การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในระบบทะเบียนกิจกรรม (ILP) 
6. ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

และนักศึกษาในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
7. ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
8. ประสานงานและติดตามงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

2.3.2 งานสวัสดิการนักศึกษา  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และดูแลงานด้าน 

ธุรการ บริการด้านวัสดุอุปกรณ์/หนังสือรับรอง ฯลฯ  
2. จัดท าแผนงบประมาณและโครงการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา  
3. จัดท าโครงการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
4. ประสานงาน ติดตาม นักศึกษาที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ที่เข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาล   

และจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิน และทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
6. จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษารับทุนการศึกษา/เงินยืมฉุกเฉิน/การกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา  
7. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การป้องกันยาเสพติด  
8. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
9. สรุปและรายงานการผลการด าเนินงาน  

2.3.3 งานวินัยนักศึกษา  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวินัยนักศึกษา  
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักศึกษา  
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักศึกษาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างาน ของหน่วยงาน  
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติคุณของนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจัดท า

ฐานข้อมูล 
5. จัดท าค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ดูแล ประสานงาน สอบสวน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษากระท าผิดวินัย  
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7. ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
8. ด าเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษาข้ันร้ายแรง และจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาที่กระทาผิดวินัย 
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 2.3.4 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านปัญหาส่วนตัวและปัญหาการเรียน  
2. จัดโครงการให้นักศึกษาเพ่ือการวางแผนชีวิต อาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ก่อนเข้าสู่ตลาดงาน  
3. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา งานอาชีพ สังคม การปรับตัวและการ

พัฒนาบุคลิกภาพ  
4. ให้บริการจัดหางานทั้งงานพิเศษและงานประจ าให้แก่นักศึกษา  
5. ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรงานบริการการศึกษาในด้านการให้บริการ

ปรึกษา และการพัฒนานักศึกษา  
6. ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. สรุปและรายงานการผลการด าเนินงาน  

2.3.5 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. ดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่า  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า ในการเสนอเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเดน่ประจ าคณะ และจัดท าฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัล  
3. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

โดยด าเนินการในลักษณะกระบวนการ PDCA ครอบคลุมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ในระหว่างการศึกษา และพัฒนาต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา ซึ่งการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างผู้ส า เร็จการศึกษา ที่พร้อมปรับตัว มี
ศักยภาพ มีทักษะการทางานใช้ชีวิต เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม และได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อันประกอบด้วย  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  
2. ด้านความรู้ (Knowledge)  
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and 

responsibility)  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis skills, communication and information technology skills)  
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 อีกทั้งการพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการจัด
กิจกรรมสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/25557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 5 ด้านกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
2. ด้านการธงรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส านักความภาคภูมิใจใน

มหาวิทยาลัยและคณะ 
3. ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
4. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
2.4 ภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มี
หน้าที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการท างานและกระบวนการในการท างานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ดัง
รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.4 แผนภูมิแสดงภาระงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 3 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1 หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี             
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ 
ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า
ตรวจสอบและรายงานการด าเนินงาน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ดังนี้ 

3.1.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
แนวทางการพัฒนา :เยาวชนนักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 
- อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและ

นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานที่ข้ามพ้นความรู้ วิชาการ 
(Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit Knowledge 
and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสม
กับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกมีความท้ายทายต่อนักศึกษาต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจากตาราอย่างเดียว 

- เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิตในยุคโลกาภิวัตน์ การเพ่ิม
ความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ต้อง
สนับสนุน ทั้งนี้ การเรียนด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเพ่ิม Mobility ของ
นักศึกษาและอาจารย์ การจัดหลักสูตรของภาษา จะเป็นกลไกส าคัญ 

- อุดมศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้าน
การสื่อสาร การตัดสินใจ การเป็นผู้น า การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ 

- การเรียนรู้ฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based/Community-
based Education) เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative Education) ทักษะวิศวกรรม (Engineering practice 
school) Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคมเป็นแนวทาง การจัดอุดมศึกษาที่ควรมี
การขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง 

3.1.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566  
พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ก า ห น ด พั น ธ กิ จ แ ล ะน โ ย บ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 
ด้าน People : ด าเนินการให้ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้ าที่

และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) 
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่  

(Active Learning and Coaching) 
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- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personal) 

- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) 
2. มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด ารงชีพ

และสุขอนามัย 
- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability 

Equality) 
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness) 

3. มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นาต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- ตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics) 

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศมหาวิทยาลัย 
1. มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การ

เป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
- พัฒนาความมันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Place) 
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace) 
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 
2. มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่

การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption) 

3. ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class) 
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM) 

ด้าน Spiritual : ดาเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม 

- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace) 
2. ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน 

- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ (Collaboration 
/Coordination) 
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3. ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม 
- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ และความต้องการของประชากร
แต่ละรุ่นอายุที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีผลต่อมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่ผลิต
บุคลากรให้กับสังคมให้พร้อมรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุตสาหกรรม 4.0 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้นจึงต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญผ่านกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต 
การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ทุก

หลักสูตรก าหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อส าเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบการจ้าง
งานนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
– 2564 มีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ สู่การเป็นบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน” อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคมมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

3.1.3 ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/25557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 780/2558) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ((ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในโครงการกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. แนวทางปฏิบัติการในการจัดหาซื้อพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ในการ

ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน กรณมีีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 
7. แนวปฏิบัติการเบิกจา่ยการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ และมีข้อควรระวัง

ในการปฏิบัติในการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
3.2.1 ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ ที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษา

คณะ และงบอุดหนุนบ ารุ งกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีการวางแผนโครงการ การเสนอโครงการและงบประมาณให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ และฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบก่อน และเสนองานกิจกรรมนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษาฯ น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ืออนุมัติโครงการต่อไป 

3.2.2 ในการจัดกิจกรรมของชุมนุมนักศึกษา สังกัดสโมสรนักศึกษาฯ ที่ใช้งบประมาณจากงบประมาณ
เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ต้องมีการวางแผนโครงการ การเสนอโครงการและงบประมาณให้ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ 
และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบก่อน และเสนอหน่วยกิจการนักศึกษา คณะฯ 
น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ เพ่ืออนุมัติโครงการต่อไป 

3.2.3 เมื่อมีประกาศข้อก าหนดงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ และงบอุดหนุน
บ ารุงกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ทาง
สโมสรนักศึกษาฯ จะต้องด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ ก่อนวันจัดโครงการอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ 

- กรณียืมเงินทดรองจ่าย จะต้องแนบสัญญายืมเงินพร้อมแผนการยืมเงินพร้อมกับเรื่องขอ
อนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ โดยผู้ที่ยืมเงินทดรองจ่ายจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาฯ/ที่
ปรึกษาโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และผู้ยืมเงินจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพันกับบัญชีเงินเดือน
ก่อนจัดโครงการล่วงหน้า 3 วัน 

3.2.4 เมื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสโมสรนักศึกษาฯ ชุมนุมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จะต้องด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณและหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย (กรณียืมเงินทด
รองจ่าย) โดยต้องน าหลักฐานใบส าคัญท่ีถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงิน คือ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินยืม หากไม่ส่งตามกาหนด ผู้ที่ยืมเงินใน
สัญญาจะต้องยินยอมให้หักเงินเดือนค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ า เหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากทาง
มหาวิทยาลัย/ทางราชการ เพ่ือชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วน และจะต้องแนบรูปเล่มสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการมาพร้อมด้วย 

3.2.5 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ส าเนา

บัตรประจ าตัวผู้ค้า รายชื่อผู้รับประทานค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจ านวนมื้อ
ระบุบอย่างชัดเจน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ในกรณีที่วิทยากรเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่
โดยตรงโดยต าแหน่งอยู่แล้ว เช่น มีภาระหน้าที่ในการสอนวิชาที่บรรยายอยู่แล้ว ถือว่าเป็นงานในหน้าที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ แต่ถ้าบรรยายเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ และการเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายโดยระบบจ่ายตรงเข้าบัญชีบุคลากร ใน
กรณีที่วิทยากรเป็นบุคคลภายนอก สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าตอบแทนได้ และต้องมีหลักฐานในการ
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เบิกจ่าย คือ ส าเนาบัตรประชาชน หนังสือเชิญวิทยากรหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และใบเสร็จรับเงิน หรือเพ่ือความสะดวกสามารถส่งเลขบัญชีธนาคารเพ่ือโอนเงินระบบจ่ายตรงไ ด้
เช่นเดียวกัน 

- หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างเหมางาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนานักศึกษาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3.2.6 ทุกกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะบันทึกโครงการขออนุมัติหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ( ILP) ก่อนจัดกิจกรรม    
5-10 วัน รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกหน่วยกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม 

3.2.7 กรณีจัดกิจกรรมหรือน านักศึกษาไปนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ต้องท า
หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการหรือหนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ และหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครองทุกครั้ง โดยเรียนคณบดีหรือรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 

3.2.8 กรณีจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการปกติ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ต้องจัดท าบันทึกขอ
อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม โดยเรียนคณบดี
หรือรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 

3.2.9 การจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับ
ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย หรือขอความคิดเห็นในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการวางแผนเป้าหมายที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณในกิจกรรม  
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการท างานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผู้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าขั้นตอนการขออนุมัติจัด
กิจกรรม ขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยแบ่งตามแหล่งงบประมาณที่คณะฯ/สโมสรนักศึกษาฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ได้แก่ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ มีข้ันตอนดังนี้ 
 

4.1 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 4.1.1 การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและไม่ใช้งบประมาณ (กรณีไม่ใช้เงิน) ตามแผนปฏิบัติการของ                     
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4.1.2 การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ และยืมเงินทดรองจ่ายและไม่ยืมเงินทดรองจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4.1.3 การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด) 

4.1.4 การเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สโมสรนักศึกษา/ชุมนุม/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและไม่ใช้งบประมาณ (กรณีไม่ใช้เงิน)  
   ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ และยืมเงินทดรองจ่ายและไม่ยืมเงินทดรอง   
       จ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการ 
             ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัด) 
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ภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม งบประมาณเงินรายได้  

    ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สโมสรนักศึกษา/ 
    ชุมนุม/สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัด) 
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4.2 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะและ   
งบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและงบประมาณ และยืมเงินทดรองจ่ายและไม่ยืม 
     เงินทดรองจ่าย ตามแผนงบประมาณจากเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ  

    และงบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.6 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืม ตามแผนงบประมาณจากเงิน 
     อุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ แลงบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ  

    ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4.3  การเขียนแบบเสนอโครงการขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียดเขียนแบบเสนอโครงการขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ มีดังนี ้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป็นเนื้อหาส่วนแรกในการเขียนแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม และเป็นส่วน
ส าคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเป็นส่วนที่ระบุบให้ทราบว่าจะจัดโครงการอะไร ประเภทไหน ซึ่ง
การตั้งชื่อโครงการท่ีสามารถเข้าใจได้งาน จะสามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก หรือบางครั้งก็ใช้
ชื่อสถานที่เป็นชื่อโครงการ ซึ่งจะท าให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ควรตั้งชื่อโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 

 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนการปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ เป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย ถ่ายทอดลง
มาสู่ฝ่ายบริหาร/คณะ/หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ชมรมผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องจัดท าโครงการเพ่ือ
ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 
3. ความเกี่ยวข้องกับโครงการอ่ืน 

การจัดท าโครงการทุกโครงการปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือการจัดกิจกรรมให้เกิดการบูรณาการสามารถ
น าผลสัมฤทธิ์ของโครงการไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ โดยการจัดกิจกรรมนั้นๆ ควรจะพิจารณาและก าหนดผลที่จะ
ได้รับทั้งตัวผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้จัดไปแล้วหรือวางแผนจัดในอนาคต 
ซึ่งประเภทของโครงการที่เก่ียวข้องเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1 โครงการให้ผลผลิต/ผลลัพธ์แก่โครงการอ่ืน 
3.2 โครงการที่ต้องด าเนินร่วมกัน 
3.3 โครงการที่น าผลผลิต/ผลลัพธ์จากโครงการมาใช้ 

 
4. ประเภทโครงการ 

ประเภทโครงการ คือการคัดกรอง แยกประเภทของโครงการกิจกรรมที่ขออนุมัติจัดที่เป็นงาน
ประจ าที่ต้องจัดทุกปี เป็นโครงการที่น าผลประเมินโครงการพัฒนาการท างานประจ า หรือจัดกิ จกรรมเพ่ือ
ผลักดันยุทธศาสตร์ น าผลประเมินมาใช้ในการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติการของคณะ แบ่งออกเป็น 
เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

4.1 งานประจ า 
4.2 พัฒนางานประจ า 
4.3 งานผลักดันยุทธศาสตร์ 
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 5. ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประกอบด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

   5.1 ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง   
   5.2 ด้านการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส านึกความ

ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 
   5.3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
   5.4 ด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 
   5.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6. สถานภาพโครงการ 
    สถานภาพโครงการ คือการจัดกลุ่มโครงการว่าโครงการที่ขออนุมัติเคยด าเนินการไปแล้ว เป็น

โครงการใหม่ หรือเป็นโครงการที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาต้องทราบและ
ความเป็นมาในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น แบ่งออกเป็น เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

6.1 โครงการเดิม   
6.2 โครงการใหม่     
6.3 โครงการต่อเนื่อง 

 
7. หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล เป็นส่วนที่แสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ในการเขียนหลักการ
และเหตุผลนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้อาจจะต้อง
เชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างไร 

 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดจากการด าเนินโครงการควรเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งจะต้องเขียนให้สอดคล้อง
กับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ เขียนให้
กระชับ เข้าใจง่าย 

 
9. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ อาจแยกได้เป็นกลุ่มๆ ขึ้นอยู่กับโครงการกิจกรรมมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือพัฒนาบุคคลใด เช่น อาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป 
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การก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือการก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน 
เป็นใครบ้าง เพ่ือจะได้จัดเตรียมในเรื่องของสถานที่ อาหาร เอกสารที่ใช้ในกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม  

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการระดับนโยบาย คือ ผู้บริหารในฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ 

โดยได้รับมอบหมายนโยบายจากคณบดีในการจัดโครงการ 
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการระดับปฏิบัติการ คือ หน่วยงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ขออนุมัติโครงการกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ์ จัดโครงการและสรุปผล
โครงการ 

 
11. ระยะเวลา และก าหนดการการจัดโครงการ 

ระยะเวลาและก าหนดการการจัดโครงการ คือ การก าหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติโครงการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้เวลา
หลายวันก็ได้ ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ และหากมีช่วงเวลาและรายละเอียดของการ
จัดกิจกรรม ควรจะระบุไว้ในโครงการให้ชัดเจน โดยอาจเป็นเอกสารแนบท้ายโครงการ เช่น ก าหนดการ
โครงการอบรมสัมมนา/การประชุม/การบรรยาย เป็นต้น 

 
12. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ 

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน คือสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ ควรระบุให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ใด หากไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัด 
ก็ควรระบุชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้ละเอียดชัดเจน 

 
13. วิธีการด าเนินงาน 

1. ขั้นตอนการวางแผน เป็นการก าหนดแผนหรือกิจกรรมที่จะต้องท าให้ชัดเจนเรียงล าดับ
ก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. ขั้นตอนด าเนินการ เป็นขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามที่วางแผนไว้ ใน
ระหว่างการด าเนินกิจกรรม/โครงการ นั้น จะต้องมีการเก็บรวบรวมภาพกิจกรรม ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานในการใช้จ่าย เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย สรุปผลและประเมินโครงการ 

 
14. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ ต้องระบุเป็นจ านวนตัวเลขและตัวอักษรให้ชัดเจน ระบุ
แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ งบประมาณที่รับการจัดสรรจากทาง
มหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ หรืองบประมาณที่เรียกเก็บจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ อาจแบ่งเป็นหมวดๆ ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทน ให้ระบุอัตราและช่วงเวลา และจ านวนวันที่ที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
2. ค่าใช้สอย เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก เป็นต้น จะต้อง

ระบุชื่อรายการและจ านวนให้ชัดเจน 
3. ค่าวัสดุ ให้ระบุประเภทและราคาของวัสดุโดยละเอียดทุกรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการบอกว่าเมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และต้องระบุให้ชัดเจนว่าใคร
จะได้รับประโยชน์และผลกระทบนั้นได้รับในลักษณะอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
16. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

การก าหนดเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึน เข้าใจในเนื้อหาโครงการมากขึ้นสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ ทักษะต่างๆ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจหรือการประเมินผล
ก่อนและหลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยความหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 
         ผลผลิต (output) หมายถึงผลที่เกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น 
เช่น คุณภาพของนักศึกษา สมรรถภาพของบัณฑิตหรือผู้ผ่านการฝึกอบรม ผ่านการเข้าร่วมโครงการ 
           ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง  ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่อง
จากผลกระทบ 
 
   17. การติดตามประเมินผล/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

การติดตามประเมินผล เป็นการน าเครื่องมือมาใช้ในการเก็บรวมรวบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลจากแบบประเมินโครงการสรุปผลการด าเนินโครงการนั้นๆ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ คือ การวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้นโดยหน่วยวัดควรมี
ผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการ
ก าหนดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

 
18. เงื่อนไขความส าเร็จ 

เงื่อนไขความส าเร็จ หมายถึง สิ่งที่โครงการต้องมีหรือควรมีเพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการนั้นมีมากมายหลายปัจจัย แต่หากให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการอย่างมีนัยส าคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ทางผู้ปฏิบัติงานตั้งไว้  
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19. ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง คือ การวัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 

ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัด  ความเป็นไปได้ของปัญหาและเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึน ขณะจัดกิจกรรม หรือก่อน-หลัง การจัดโครงการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องคิดให้รอบด้าน ในการจัดโครงการ
ทุกโครงการมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นนอน เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่เป็นไปตามจ านวนที่ตั้งไว้ เป็นต้น 

 
20. การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่น ามาใช้ในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ 
ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือ
ช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ิมโอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุด 

 
21. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ในการจัดโครงการเดิมหรือโครงการต่อเนื่อง จะต้องมีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ
ที่ผ่านมา เพื่อน ามาปัญหาอุปสรรคประเมินโครงการ และหาแนวทางแก้ไขมาปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการในครั้งนี้ด้วย 

  
4.4  การขออนุมัติเบิกจ่ายและการเขียนรายงานสรุปโครงการ  

ขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่ายและการเขียนรายงานสรุปโครงการมีดังนี ้
4.4.1 หลักฐานค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดโครงการ หลังจากที่ด าเนินโครงการเสร็จแล้ว 

1. หลักฐานการเบิกจ่ายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
- ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดที่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี และแนบส าเนาบัตรประจ าตัว 
  ประชาชนผู้ประกอบการ 
- ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือรับรองฯ 
- ใบส่งของ (กรณีจ่ายตรงร้านค้า) 
- ใบรายงานการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการ) 
- ใบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
  (กรณีจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการปกติ) 
- หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. หลักฐานข้อมูลในโครงการ 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่มีลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ  
  และผู้จัดลงลายมือชื่อรับรอง 
- ก าหนดการโครงการ 
- หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีจัดอบรม บรรยาย) 
- หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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4.4.2 จัดท าสรุปผลการดาเนินงานโครงการเป็นรูปเล่ม ดังนี้ 
1. ปก 
2. ค านา 
3. สารบัญ 
4. เนื้อหารายละเอียดโครงการ/การสรุปผลโครงการ 

- ส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
- ส่วนที ่2 สรุปงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
- ส่วนที ่3 สรุปผลการด าเนินงาน 
- ส่วนที ่4 ประเมินผลโครงการ (แบบสอบถาม/แบบประเมินผล) 
- ส่วนที ่5 ภาคผนวก (เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ภาพกิจกรรม) 

     
4.5  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้วงจร PDCA เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ เพ่ือ“การ
ปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น “ปรับปรุง” วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผล
ที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใช้ความพยายามให้
มากขึ้นกว่าเดิม 

 

 
ภาพที่ 4.7 วงจร PDCA 

 
  1. ขั้นตอนการวางแผน  (Plan) 
              ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ  พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือกใน
การปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจการสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน และเวลา 

PDCA 

AGGIE   KKU 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติ  (Do) 
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ

วางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือ
ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 

 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check ) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทราบว่า 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ ต้อง
รู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้  หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่
ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์
และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA 
 

ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA 

P  
การวางแผนการท างาน  

1. ตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานกิจกรรม   
2. จัดท าเอกสารขออนุมัติโครงการ   
3. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุมัติ   
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
5. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือเตรียมงานก่อนจัดกิจกรรม 

D  

การด าเนินงานตามแผน  

1. จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนที่เตรียมไว้  
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการลงชื่อเข้าร่วมในวันจัดกิจกรรม  
3. ถ่ายภาพกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการสรุปโครงการ 
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตอบแบบประเมินผล  

C  

การตรวจสอบ  

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  
2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน  
3. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผล  

A  
การปรับปรุง  

1. ประชุมสรุป ทบทวน หาวิธีการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
2. ท า Proposal Reviews ก่อนการเริ่มจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 
5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
คณะเกษตรศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม และงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
เกษตรศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปัญหา/อุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ที่มักจะพบบ่อยๆ มีดังต่อไปนี้ 
 

1. ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบยังมีความ
ล่าช้า การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานยัง ไม่
ชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วม  
 
 
- ก า ร ส่ ง เ อ ก ส า ร ข ออนุ มั ติ จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ 
งบประมาณมีความล่าช้า และกระชั้นชิด 
 
 
 
 
- งบประมาณที่ ใช้ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ      
ไม่เพียงพอ 

- ประชุมวางแผน และมอบหมายภาระหน้าที่ ของแต่
ละหน่วยงาน บุคคลให้มีชัดเจน รวมทั้งจัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
- การกระจายงานรับผิดชอบให้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
- จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ และจัดโครงการอบรม
สัมมนานักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้รับทราบใน
ขั้นตอนการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา 
และผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาจัดท าระเบียบ
แนวปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทราบ  
- ประชุมหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม นั้นๆ เ พ่ือจัดสรรและวางแผนการใช้
ง บประมาณ  ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า  แ ล ะปรั บ แผ น
ยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะเพ่ือใช้งบประมาณให้
คล่องตัวขึ้น 

 

2. ขั้นการด าเนินกิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย และไม่ 
ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้น 
 
 
 

- ประชาสั ม พันธ์ ให้ นั กศึ กษาทราบ  และ เห็ น
ความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ว่ามี
ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง  เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร 
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สามารถเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา 
หรือกลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งเชิญตัวแทนนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมหารือ วัน เวลา ที่เหมาะใน
การจัดกิจกรรม 
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3. ขั้นสรุปการด าเนินกิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- การส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้าง เงินยืม
ทดรองจ่าย รวมทั้งการสรุปผลการด าเนินงานมีความ
ล่าช้า 
 

- จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ และจัดโครงการ อบรม
สัมมนานักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม เสริมหลักสูตร 
เพ่ือชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการ
จั ดท า กิ จกรรม เส ริ มหลั กสู ตรนั กศึ กษา  และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา รวมทั้งประชุมหารือ
ให้ค าปรึกษาสอบถามถึงปัญหาในการสรุปกิจกรรม 
และติดตามเร่งรัด การขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้าง
เงินยืมให้แล้ว เสร็จตามก าหนด 

 
4. ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนานักศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
- นักศึกษามีปัญหาด้านการศึกษา ในการท ากิจกรรม 
ปัญหาส่วนตัว   

- ให้ค าปรึกษาแนะน าเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหา
ให้แก่นักศึกษา   

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน  

เมื่อเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจาการจัดท าคู่มือครั้งนี้
เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา ดังนี้   

5.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการจัดกิจกรรม เพ่ือ
เตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้นๆ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดท า ค าสั่ง
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  

5.2.2 กิจกรรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาของคณะฯ เพ่ือเป็นการปรับ
ทัศนคติในการท างานและก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีภายในทีมสามารถท างานร่วมกันและ
บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ได้   

5.2.3 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการชักจูงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   

5.2.4 เร่งรัดการสรุปกิจกรรมหรือโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
กิจกรรม   

5.2.5 จัดบริการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ปัญหา/ข้อสงสัย ด้านต่างๆ เช่น การเรียน การ
เข้าร่วม กิจกรรม หรือปัญหาส่วนตัว เพื่อเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขและลดภาวะความเครียดที่เกิดกับตัว 
นักศึกษา ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/25557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่780/2558) เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบและการ

ด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการ

กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. แนวทางปฏิบัติการในการจัดหาซื้อพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน กรณี มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
10,000 บาท 

7. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานมหาวิทยาลัย  
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1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้ https://sac.kku.ac.th/stdknowsac/skdata/8.pdf  
หรือ สแกน QR CORD 

 
 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/25557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้ https://kuza.me/LEG2E  หรือ สแกน QR CORD 

 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 780/2558) เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้ https://kuza.me/ynvq9 
หรือ สแกน QR CORD 

 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1880/2559) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบและการด าเนินงาน 
    โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้ https://kuza.me/xdGO1 
หรือ สแกน QR CORD 

 
 
 

https://sac.kku.ac.th/stdknowsac/skdata/8.pdf
https://kuza.me/LEG2E
https://kuza.me/xdGO1
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5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการ 
   กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้  https://kuza.me/lYVdH 
   หรือ สแกน QR CORD 

 
6.  แนวทางปฏิบัติการในการจัดหาซื้อพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
    การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน กรณี มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้  https://kuza.me/WsvAG 
หรือ สแกน QR CORD 

 
 
7. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีลิงค์นี้ https://kuza.me/7V6Ly 
หรือ สแกน QR CORD 

 
 
 
 

https://kuza.me/lYVdH
https://kuza.me/WsvAG
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ภาคผนวก ข  
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

1. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม       
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายฯ (กรณีใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ) 
 3. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายฯ  

   (กรณีใช้งบประมาณเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะฯ)     
4. บันทึกข้อวามขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย        
5. สัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะ/หน่วยงาน)      
6. สัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย)       
7. แผนการยืมเงิน          
8. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (กรณีใช้งบประมาณเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะฯ) 
9. ใบส าคัญรับเงิน          
10. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน         
11. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     
12. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708     
13.ใบหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708    
14. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก    
15. ใบหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  
     (กรณีผู้จัดไม่จัดค่าอาหาร ที่พัก พาหนะ)       
16. แบบขออนุมัติใช้รถยนต์        

 17. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
18. ใบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
19. ใบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
20. แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
21. บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่าย (ว.119)  
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รายละเอียดโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ ……………………. 
หน่วยงาน....................................................................................... 

ส่วนที่ 1  แบบเสนอโครงการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1. ชื่อโครงการ ................................................................... 
2.  ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
2563 คณะเกษตรศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์ที่  1 บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ผู้ท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตท่ี “พร้อมท างาน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในสังคมมอย่าง
มีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่  ...................................................................................................................................... 

3.  ความสอดคล้องกับแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี 2563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ทุก 
หลักสูตรก าหนดสมรรถนะท่ีบัณฑิตจะต้องมีเมื่อส าเร็จการศึกษา (Competency based 
curriculum) และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการ
สาธารณะ ส่งเสริมระบบ การจ้างงานนักศึกษา 

4. ความเกี่ยงข้องกับโครงการอื่น .................................................................................................................. 

5. ประเภทโครงการ (    ) งานประจ า      (   ) พัฒนางานประจ า         ( / ) งานผลักดันยุทธศาสตร์ 

6.  ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(    ) 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง   
(    ) 2. ด้านการธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส านึก 
         ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 
(   ) 3. ด้านการเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
(   ) 4. ด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  
(   ) 5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. สถานภาพโครงการ (   )  โครงการเดิม        (    )  โครงการใหม่         (   )  โครงการต่อเนื่อง 

8.  หลักการและเหตุผล  ......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................  

9.  วัตถุประสงค์โครงการ  1. ................................................................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................................................................. 

10. กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์                    จ านวน .......... คน 
2. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์                         จ านวน ......... คน รวม   ...........คน 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ
นโยบาย  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ
ปฏิบัติการ  

................................................................................................................................................................................................. 

13.  วันที่ จัดกิจกรรม ระยะเวลา 
และ ก าหนดการ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
14. สถานที ่ ................................................................................................................................................................................................. 
15. วิธีการด าเนินงาน  1. ................................................................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................................................................. 
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16.  งบประมาณ  .................................................................................................................................................................................................
จ านวน ....................... บาท  
ค่าใช้จ่าย ดงันี้  
1.ค่าใช้สอย 
  1.1 ............................................................................... 
  1.2 ............................................................................... 
  1.3 ............................................................................... 
2.ค่าตอบแทน 
  2.1 ............................................................................... 
  2.2 ............................................................................... 
3.ค่าวัสดุ 
  3.1 ............................................................................... 
  3.2 ............................................................................... 
 รวมเป็นเงิน ................. บาท  (.......................................................................) 

17. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  1. ................................................................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................................................................. 
5. ................................................................................................................................................................................................. 

18.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
- .................................................................................................................................................... 
ผลลัพธ์ 
- .................................................................................................................................... 
- ...................................................................................................................................... 

19.  การติดตามประเมินผล   
/ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

การติดตามประเมินผล  ............................................................................................. 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ .................................................................................................... 

20. เง่ือนไขความส าเร็จ .................................................................................................................... 
21.  ความเสี่ยง  .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
22.  การบริหารความเสี่ยง  .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ      ..........................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ               ลงช่ือ      ............................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
             (......................................)                                                      ( ............................................) 
ต าแหน่ง  ...................................................                                ต าแหน่ง  ............................................................... 
       วันเดือนป.ี................................                                                วันเดือนปี ........................................ 
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                                   บันทึกข้อความ
 

ส่วนงาน ………………………………………………………………    โทร. …………………………… 
ที ่ อว 66030............/…………… วันที่ ................................................... 
เรื่อง ขออนุมัตจิัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโครงการ...............................................................................................7 
 เรียน  คณบดี 
 

ด้วย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการ
................................  ในระหว่างวันที่ .................................ถึง วันที่ ............. .................. เวลา 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ณ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมติจัดกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงิน 
........................... บาท (..................................................... ) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน : จัด
การศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ งาน/โครงการ: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต โครงการ..........................................................รหัส 1106 หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าใช้
สอย ดังโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

         
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

      
(................................................) 

                 ต าแหน่ง  ............................................ 
 

 

 

 

 

(…………………………) 
    เจ้าของเรื่อง 
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                                   บันทึกข้อความ
 

ส่วนงาน ………………………………………………………………    โทร. …………………………… 
ที ่ อว 66030............/…………… วันที่ ................................................... 
เรื่อง ขออนุมัตจิัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโครงการ............................................................................................. ..7 
   เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
 

ด้ ว ย  ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไ ด้ ก า ห น ด จั ด โ ค ร ง ก า ร
................................................ ในระหว่างวันที่ ...........................................ถึง วันที่ .......................................... 
เ วลา  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ณ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โดยมี วั ตถุประสงค์
............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมติจัดกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงิน 
........................... บาท (..................................................... ) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนบ ารุง
สโมสรนักศึกษาคณะ/งบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและนันทนาการ ปีงบประมาณ........................ ดังโครงการที่แนบ
มาพร้อมนี้ 

         
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

      
      (................................................) 

                 ต าแหน่ง  ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…………………………) 
    เจ้าของเรื่อง 
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                    บันทึกข้อความ

 
ส่วนงาน ……………………………………………………………..   โทร. …………………………………. 
ที ่ อว 66030.............../………… วันที ่ ............................................ 
เร่ือง ขออนุมัติหลักการค่า............................................................................................. 
  เรียน      คณบดี 
    ตามบันทึกที่ อว 66030.........../..........ลงวันที่ ....................... ............... ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ
......................................  ในระหว่างวันที่ ........................................... ถึง วันที่ .......................................... 
เวลา ...........................................ณ .................................. นั้น จึงใคร่ขออนุมัติหลักการค่า............................................. 
จ านวน ..... คนๆ ละ ......... บาท รวมเป็นเงิน ................... บาท (............................................)  

   โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ แผนงาน : จัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ งาน/โครงการ: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต โครงการ......................................................................รหัส 1106 หมวดรายจ่าย : 
เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าใช้สอย ดังโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ  

  คุมยอดผูกพัน
ล าดับที่  
………………………  

เจ้าของเรื่อง 
 

(......................................) 

                                   ………………………………………… 
                          (.............................................) 
            ต าแหน่ง   หัวหน้างานบริการการศึกษา 

(2)  เรียน………………………………….. 

                  ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ ได้ตามเสนอและ
อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายจ านวน……………........................ 
บาท           

...............................................         
วันท่ี ………………………....... 

(3) อนุมัติตามเสนอ      
                    

………………………….……………. 
(……………………….………………..) 

               ต าแหน่ง ……………………….………….. 

                    วันท่ี ……………………………….. 

 
ที ่ศธ 0514.3.1/                         ลงวันท่ี ……………………………… 

(4)  เรียน คณบดี  
 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจ านวน....................... บาท (......................................................) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ       

                                                                           ................................................... 
                                      (  .......................................................... )  
(5)  เรียน………………………………….. 

                  ตรวจสอบแล้วการจ่ายเงินถูกต้อง เห็นควรอนุมตัิเบกิ 

จ่ายตามเสนอ         
 ...............................................         

วันท่ี ………………………........... 

(6)   อนุมัติตามเสนอ                         
………………………….……………. 

(……………………….………………..) 
ต าแหน่ง ……………………….………….. 

วันท่ี ……………………………….. 

คุมยอดเบิกจา่ยล าดับที่........................................ 
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ส่วนงาน     ……………………………………………………………….         โทร. …………………………………….. 
ที่  อว 66030........../............................  วันท่ี           ........................................................ 
                 สัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะฯ/หน่วยงาน) เลขท่ี………………………................ 
ยื่นต่อ  คณบดี   วันครบก าหนด.......................... 

ข้าพเจ้า ......................................................... ต าแหน่ง .....................................   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์  e-mail : ……………………………..   
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไดร้ับอนุมัติให้จัดโครงการ.............................................................................................. 
ระหว่างวันท่ี .................................................... เวลา ..................................  ณ ............................................ นั้น 
จากแหล่งเงินงบประมาณ      งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได ้
โดยมีแผนการยืมเงิน  
    งวดที่ 1 จ านวน................................…......บาท  มีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินวันท่ี..........................................ส่งคืนวันที.่.................................... 
    งวดที่ 2  จ านวน........................................บาท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันท่ี..........................................ส่งคืนวันที.่.................................... 
    งวดที่ 3 จ านวน........................................บาท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันท่ี..........................................ส่งคืนวันที.่..................................... 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครัดและจะน าใบส าคญัคู่
จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจา่ย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้และหากข้าพเจ้าไมส่่งคืนเงินยืมตามก าหนดและพ้นวันครบก าหนดคืนเงินยืม
ทดรองจ่ายข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี และยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงไดร้ับจากทางราชการ เพื่อชดใช้จ านวนเงินท่ียืมไปจนครบ ได้ทันที 

                        ลงช่ือ..............................................................ผูย้มื 
                                                                       (.....................................................) 

[1]   เรียน คณบดหีรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    
ได้ตรวจสอบรายการยืมเงินของผู้ยืมถกูต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นควรอนุมัติตามเสนอ  
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ……………………………......................................ผู้ตรวจสอบ 
       (......................................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................... 

            วันที…่…………………………………........................................ 
[2]                                                                                   ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้นได้ 
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อผู้อนุมัต…ิ......................................………………...……………ผู้อนุมัติ 

   (........................................................................) คณบด/ีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
วันที่…………………………………………............................ 

การรับเงิน 
ได้รับเงินยืม..........................................................บาท  (.......................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับเงิน  วันที่........................................................................................................................... 
*** การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมเงินถือเป็นหลักฐานการรับเงิน  ตามระเบยีบเงินรายได้มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2540 ข้อ 27.1 *** 
***การรับคืนเอกสาร  เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย โปรดรับต้นฉบบัเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ณ  กองคลัง  

หมายเหตุ : 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 
               2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่าย ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 
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ส่วนงาน     ……………………………………………………………….         โทร. …………………………………….. 
ที่  อว 66030........../............................  วันท่ี           ........................................................ 

สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย) เลขที่………………………..................... 

ยื่นต่อ อธิการบดี   วันครบก าหนด…………….................. 
ข้าพเจ้า ..................................................... ต าแหน่ง ....................................   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์  e-mail : ……………………………..   มีความประสงค์ขอ
ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ........................................................................................ ระหว่างวันที ่
.................................................... เวลา ..................................  ณ ............................................ นั้น 
จากแหล่งเงินงบประมาณ        งบประมาณแผ่นดิน          งบประมาณเงินรายได้ 
โดยมีแผนการยืมเงิน (ตามรายละเอียดแนบ)  
    งวดที่ 1 จ านวน.................................บาท  มีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินวันที่..................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 2  จ านวน.................................บาท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันที่..................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 3 จ านวน.................................บาท  มีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินวันที่...................................ส่งคืนวันที่.............................................. 

ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะปฏิบัติตามระเบยีบของทางราชการและประกาศของมหาวทิยาลัยที่เกีย่วข้องอยา่งเคร่งครัดและจะน าใบส าคัญคู่จ่ายทีถู่กต้อง พรอ้ม
ทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้และหากข้าพเจา้ไม่ส่งคืนเงินยืมตามก าหนดและพ้นวันครบก าหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ายขา้พเจา้ยินดีให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดดอกเบีย้ 7.5% ต่อป ีและยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ 
เพื่อชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบ ไดท้ันที 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยืม 
(.........................................................) 

[1] ความเห็นของเจ้าหนา้ที่การเงินคณะ/หน่วยงาน  
 ได้ตรวจสอบสิทธิของผู้ยืมเงินตามระเบียบฯ และพิจารณาความเหมาะสมของ

แผนการยืมเงินแล้วเห็นควรอนุมัติ   
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................... 

 
 

 ลงชื่อ............................................... 
      (……………………………………………) เจ้าหน้าที่งานคลัง คณะ/หน่วยงาน  

[2]  ความเห็นของคณบด/ีหัวหน้าหนว่ยงาน/ผู้ได้รบัมอบหมาย 
เห็นชอบการยืมเงินของบุคลากรและได้ตรวจสอบวา่แผนการยืม

เงิน(ตามเอกสารแนบ)เหมาะสม โดยจะก ากับติดตามการใช้จา่ยเงิน
และส่งคืนเงินยืมตามก าหนดเวลาจนครบจ านวน 

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)................................................. 
 
ลงชื่อ...................................................... 
      (…………………………………..)คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

[3]  เรียน อธิการบด ี 
  ได้ตรวจสอบรายการยืมเงินของผู้ยืมถกูต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

อนุมัติตามเสนอ  
 

ลงชื่อ……………………………….....................................ผู้เสนอ 
       (......................................................................) 
ลงชื่อ........................................................................ผูต้รวจสอบ 
 ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการกองคลัง 
  วันที…่…………………………………................................ 

[4]                                   ค าอนุมัติ 
    อนุมัติให้ยืมตามค าขอ 
    จ านวน ......................................บาท 
(......................................................................)  
    ความเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี)........................................................... 
 
        ลงชื่อ…................................………………...……………ผู้อนุมัติ 
               (........................................................................) 
           วันที…่………………………………………............................ 

การรับเงิน 
ได้รับเงินยืม..........................................................บาท  (.......................................................................................................) เป็นการถูกต้องแลว้ 
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับเงิน  วันที่........................................................................................................................... 
*** การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมเงินถือเป็นหลักฐานการรับเงิน  ตามระเบยีบเงินรายได้มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2540 ข้อ 27.1 *** 
***การรับคืนเอกสาร  เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย โปรดรับต้นฉบบัเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ณ  กองคลัง  

 
หมายเหตุ : 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 
                2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่าย ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 
 
 



44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) 

วัตถุประสงค์   

เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดก่อน 

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ...................................................................................................................................................  
จ านวนเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ........................................บาท 
งวดที่ยมื วันที่ 

มีความจ าเป็นต้องใชเ้งิน 
กิจกรรม                 จ านวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลความจ าเป็น 

     
     
     
     
     
     

                                                       รวมเงินยืมทัง้สิ้นที่ได้รบัอนุมัติ  (............................................) 

 
ขอรับรองว่าแผนการยืมเงินทดรองจ่ายเป็นความจริง 

 
                ............................................................ 

                                                     (.....................................) 
                                                                         ผู้ยืม 

หมายเหตุ :  หากช่วงระยะเวลาการใช้จ่ายเงินไม่เกิน 15 วัน ให้ยืมในงวดเดียวกัน 
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                                   บันทึกข้อความ
 

ส่วนงาน ………………………………………………………………    โทร. …………………………… 
ที ่ อว 66030............/…………… วันที่ ................................................... 
เรื่อง ขออนุมัตเิบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ............................................................................................... 7 
   เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
 

ด้ ว ย  ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด โ ค ร ง ก า ร
................................................ ในระหว่างวันที่ ...........................................ถึง วันที่ .......................................... 
เวลา ...........................................ณ ..................................  นั้น 

บัดนี้ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. ค่า.............................................................................. เป็นเงิน ........................... บาท 
2. ค่า.............................................................................. เป็นเงิน ........................... บาท 
3. ค่า.............................................................................. เป็นเงิน ........................... บาท 
รวมเป็นเงิน (.....................................................) 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนบ ารุงสโมสรนักศึกษาคณะ/งบอุดหนุนบ ารุงกีฬาและ

นันทนาการ ปีงบประมาณ................... ทั้งนี้ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายดังเอกสารที่แนบมาพร้อม
นี้ 

         
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

      
      (................................................) 

                 ต าแหน่ง  ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…………………………) 
    เจ้าของเรื่อง 
 
 
 



46 

 

 



47 

 

แบบ บก. 111 
 

 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนงาน  ......................................................................... 
วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                      รวมทั้งสิ้น   
 

 รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)  (..........................................................) 
  ข้าพเจ้า .......................................................... ต าแหน่ง ........................................... ขอรับรองว่า 
รายจ่ายข้างต้นนี้   ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจา้ได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
        

 
 
(ลงช่ือ) ................................................ 

             (....................................................) 
            วันท่ี.......................................... 
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี ………………………                   วันท่ี   ...............................                                          ส่วนท่ี  1 
ช่ือผู้ยืม ............................................................................   จ านวน   .......................................  บาท                     แบบ  8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
ที่ท าการ  ............................................................... 

วันท่ี ………. เดือน ................... พ.ศ. ................. 
 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน   คณบดี  
 
  ตามค าสั่ง/บันทึกที่ อว 660301....../......... ลงวันที่ ......................................  ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า
.................................. พร้อมด้วย............................................. .................... ตามรายช่ือที่แนบ ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ โครงการ/กิจกรรม..........................................................................................ณ .................................................  โดย
ออกเดินทางจาก (   ) บ้านพัก  (   ) ส านักงาน  (    ) ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ...............  เวลา 
.............. น. และกลับถึง   (    ) บ้านพัก  (     ) ส านักงาน (   ) ประเทศวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ...............  เวลา 
.............. น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ............วัน …………. ช่ัวโมง 
 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการส าหรับ  (    )  ข้าพเจ้า   (     ) คณะเดินทาง   ดังนี ้
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน ................. คน     เป็นเงิน    .............. บาท 
- ค่าที่พัก     จ านวน ................. คน     เป็นเงิน    ............. บาท 
- ค่า.....................       เป็นเงิน    ............. บาท 
- ค่า.....................       เป็นเงิน    ..............  บาท 

                     
 รวมเป็นเงิน  ......................... บาท     
 (............................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  

จ านวน  ................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
                  (ลงช่ือ) ………………………………………………. ผู้ขอรับเงิน 
                (……...…………………………………….)  
                    ต าแหน่ง ...................................... 
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- 2 - 
    ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจา่ยเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว              

    เห็นควรอนุมัติใหเ้บิกจ่ายได ้
 
     ลงช่ือ ………………………………………………………… 
            (………………………………………………………….) 
     ต าแหน่ง ……………………………………………………… 

     วันท่ี ………………………………………………………… 
 

    อนุมัติให้จา่ยได ้
 
 
      ลงช่ือ …………………………………………………… 
             (……………………………………………………..) 
     ต าแหน่ง ………………………………………………… 

     วันท่ี ……………………………………………………… 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน …………………. บาท (.............................................) ไว้เป็นการถูกต้อง
แล้ว 
 
ลงช่ือ …………………………………………………..…. ผู้รับเงิน               ลงช่ือ ………….………….…………………. ผู้จ่ายเงิน 
           (………………………………………………)            (………………………………………………)                                       
          ต าแหน่ง  .............................................                                   ต าแหน่ง .......................................  
              วันท่ี    ........................................                                           วันท่ี  ……………………………… 
 

หมายเหตุ   
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 

ค าชี้แจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเริ่มต้น  

    และสิ้นสุดการ เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่ างกันให้แสดงรายละเอียดของวัน เวลาที่ แตกต่ างกัน  

    ของบุคคลนั้นในของหมายเหตุ 
2.  กรณียื่นขอเบิกคา่ใช้จ่ายรายบคุคล ใหผู้้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมอืช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน กรณีที่มีการยมืเงิน   
    ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยมื เลขที่สัญญายืมและวันท่ีอนุมัตเิงินยืมด้วย 

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี ้ให้ผูม้ี 
               สิทธ์ิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 

 
 
 
 



51 

 

 

 
51 



52 

 

  
 

                                               
บันทึกข้อความ

 
ส่วนงาน ………………………………………………………………..       โทร.  ............................................. 
ท่ี  อว 660301......../...........        วันที่ …………………………………… 
เรื่อง   ขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก 
 
 
 

เรียน    คณบด ี
 

 ด้ วย  ………………………………………………………………. .…. .  มี ค วามประสงค์ จะ เดิ นทาง ไปรา ชการ เข้ า ร่ วม โครงการ
................................................ ระหว่างวันท่ี................................ถึง.................................. ณ .................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..................................................................................................................................................................
ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอก จ านวน ......... คน รวมเป็นเงิน .................. บาท  
(......................................................)   

โดยเบิกจ่ายจาก........................................................................................................................................................ 
รหัส ........................... หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุนทั่วไป – ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                          

คุมยอดผูกพันล าดับที ่ เจ้าของเรือ่ง 
 

                                  .......................................... 
                                  ( ....................................) 

 .................................        (..........................)        ต าแหน่ง   ................................................................................. 
(2)  เรียน   คณบดี (3)                            อนมุัตติามเสนอ 
                  ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติ                            ..................................... 
                                       (.................................................. ) 
                           ....................................        ต าแหน่ง ..............................................................  
                 วันที่ .....................................        วันที่ ................................................................... 
ที่  ศธ  0514.3.1/...............................................   วันที่ ............................................................. 
(4)  เรียน      คณบดี 
               พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายจ านวน                บาท (................................................................) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                                                                                     (.............................................) 
                                                                      ต าแหน่ง    ..................................................... 
(5)   เรียน     คณบดี (6)                         อนุมัติตามเสนอ 
            ตรวจหลักฐานการจ่ายเงนิถูกต้องแล้ว                    ............................................................... 
เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายตามเสนอ                    (                                                             

) 
คุมยอดเบิกจ่ายล าดับที ่           ..........................................   ต าแหน่ง  …...........................................................  
.....................................         วันที่.....................................   วันที่ ...................................................................... 
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แบบขออนุมัติใช้รถยนต์นอก อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 หน่วยยานพาหนะ   คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ส่วนงาน      ....................................................................   โทร. ................................................. 
ที่       อว 660301......./.............                       วันท่ี .............เดือน .................พ.ศ. ............ 
เร่ือง     ขออนุมัติใช้รถไปราชการ   
เรียน  คณบดี 
   

ด้วย ข้าพเจ้า ............................................... ต าแหน่ง .................................... ขออนุมัติเดินทางไปราชการในการเข้า
ร่วมโครงการ............................................................................... ระหว่างวันที่ ................................ ถึง วันที่ 
.................................. 
ณ .......................................................................................... โดยมี .........................................................(รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง) 
โดยให้น ารถไปรับผู้ขอใช้ก่อนออกเดินทางที่.................................. ในวันท่ี .............................. เวลา ...................................... 
อน่ึง ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ข้าพเจ้าไปปฏิบัติราชการในส่วนของ (โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม) 
   หน่วยงาน......................................................................คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   โครงการ  
    อื่นๆ……………………………………………………..………………………………………………...….. 
ในระหว่างการไปราชการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดรีับผดิชอบและปฏิบัตติามกฎระเบยีบของทางราชการทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
            (ลงช่ือ)……………..……...............………..ผู้ขอใช้รถ 
                       (.........................................) 
 

 
 
 หมายเหตุ  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะฯ, หัวหน้าสาขาวิชา, หัวหน้าศนูย,์ หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน ค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 เห็นควรอนุมตั ิ
 ไม่เห็นควรอนุมตั ิ
เนื่องจาก……………....................…………………… 

 
              (ลงช่ือ)…………...........…………. 
                 ผู้ควบคุมยานพาหนะ                   
                 ……./…………/……….. 

  เห็นควรอนุมัต ิ
  ไม่เห็นควรอนุมัต ิ
เนื่องจาก…………………….....…. 
 
(ลงช่ือ)…………….............…………. 
          หัวหน้าหน่วยงาน 
     ………./……………/………. 

  เห็นควรอนุมัต ิ
  ไม่เห็นควรอนุมัต ิ
เนื่องจาก……………..............……….. 
 
(ลงช่ือ)…………………...........……. 
   คณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
       ………./……………/……….. 
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ประวัติผู้จัดท า 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี   คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 

(วท.บ.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนน้ าพองประชานุกูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ประสบการณ์การท างาน   
พ.ศ. 2552  พนักงานส่งเสริมผลผลิต กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ 

พ.ศ. 2553  เจ้าหน้าที่จ้างเหมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน   กรรมการและเลขานุการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน   อนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน   อนุกรรมการเครือข่ายทะเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน  อนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อนุกรรมการปรับปรุงระบบการเรียนรู้แบบ 
     บูรณาการ/อนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ/ 
     อนุกรรมการก ากับดูแลการท างานขององค์กิจกรรมนักศึกษา 

 ประสบการณ์การท างานอ่ืนๆ 
พ.ศ. 2553 – 2555    กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555    กรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 – 2560   กรรมการฝ่ายบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2560    กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน   กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ชื่อ นายสมโชค นามสกุล เพ็งลี 
ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 
สังกัด งานบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ  
        คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 ประวัติส่วนตัว 

เกิดเมื่อวันที ่31 สิงหาคม 2528 
ภูมิล าเนา/ที่อยู ่572 หมู่ที่ 2 บ้านน้ าพอง ต าบลน้ าพอง  

   อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 
โทรศัพท์ 068-639494, 090-5142915 
อีเมล somchok@kku.ac.th  
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 รางวัลเกียรติยศพ.ศ. 2561  รางวัลการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ส าหรับบุคลาการ ประเภท
สนับสนุน 
   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2561 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดย นายสมโชค เพ็งลี นักวิชาการศึกษา 
งานบริการการศึกษา 

กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


