
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับท่ี 780/2558) 
เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
--------------------------------- 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาด้วยนั้นเพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกําหนดให้จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 780/ 2558) เรื่อง   
แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้า ท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 648/2556) และให้ใช้ประกาศฉบับนี้
แทน 

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอํานาจในการพิจารณาเทียบค่าหน่วยกิจกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์กรกิจกรรมของนักศึกษา หน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 การส่งโครงการ กิจกรรมเพ่ืออนุมัติหน่วยกิจกรรม 
4.1 ให้กองกิจการนักศึกษา คณะ ส่งโครงการกิจกรรมลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

นักศึกษา ดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับโครงการกิจกรรมท่ีจัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 สําหรับโครงการกิจกรรมท่ีจัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
และแยกประเภทของกลุ่มกิจกรรมเป็น 5 ด้าน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารจัดการการ

เข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติหน่วยกิจกรรม 
 4.2 ให้องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา ชมรม  กลุ่มนักศึกษา  ส่งโครงการกิจกรรมท่ีได้รับ

อนุมัติจัดผ่านกองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชุมนุม  ส่งโครงการกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจัดผ่านคณะ                       
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษา คณะ เป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรมอย่างน้อย              
ก่อนจัดโครงการ กิจกรรม 3 วันทําการ เพ่ือให้ข้ึนในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 



 

4.3 ให้ กองกิจการนักศึกษา คณะ ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์โครงการ 
กิจกรรม อย่างน้อย 3 วันทําการก่อนจัดโครงการกิจกรรม 

4.4 ให้กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ อนุมัติหน่วยกิจกรรมในระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา ภายใน 1 วันทําการ นับจากวันท่ีได้รับคําร้องในระบบขออนุมัติหน่วยกิจกรรม ออนไลน์ 
  ข้อ 5 การกําหนดรหัสกิจกรรม 

ระบบทะเบียนกิจกรรมจะกําหนดรหัสกิจกรรม โดยรหัสกิจกรรมมีโครงสร้างดังนี้  
YYFFTTRUN  ความหมาย YY= ปีพ.ศ.  FF=รหัสคณะ  TT=ด้าน   RUN=เลขรัน  ตามตัวอย่าง 529901001 

ข้อ 6 การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 
6.1 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดหรืออนุมัติให้จัดโดยกองกิจการนักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบใน                

กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
6.2 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดหรืออนุมัติให้จัดโดยคณะหรือองค์กรภายในให้ผู้รับผิดชอบ                  

ในคณะหรือหน่วยงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
6.3 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรภายในภายนอกท่ีดําเนินการผ่านกองกิจการนักศึกษา

ให้ผู้รับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
6.4 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรภายในภายนอกท่ีดําเนินการผ่านคณะให้               

ผู้รับผิดชอบในคณะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
6.5 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดรวมกันหลายคณะ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะเป็นผู้บันทึก                  

ข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
โดยให้ กองกิจการนักศึกษา คณะ องค์กรภายใน บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ให้

เสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้นๆภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ถ้าไม่ทันกําหนดเวลาให้ทําบันทึกพร้อม
เหตุผลความจําเป็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือขออนุมัติเปิดระบบบันทึกรายชื่อนักศึกษาเป็นกรณีไป 

ข้อ 7 การกํากับติดตามและประเมินผล   
7.1 ให้กองกิจการนักศึกษา รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภายหลัง

สิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

7.2 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของคณะ รวบรวม
และสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้โดยมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาตามประกาศนี้  
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด  
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  16  เมษายน  พ.ศ. 2558 
 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(รองศาสตราจารย์เพียรศักด์ิ ภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้ันตอนของผู้จัดโครงการกองกิจการนักศึกษา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

แต่ละงาน 

ขออนุมัติจัดโครงการ 

อนุมติั 

แต่ละงานส่งสําเนา
หนังสืออนุมัติโครงการ/
กิจกรรมท่ีงานกิจกรรม

นักศึกษาอย่างน้อย  
3 วันทําการ                  

ก่อนจัดโครงการเพ่ือ
บันทึกข้อมูลโครงการใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏิทินกิจกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการ 

 

จัดโครงการตามท่ีกําหนด 

นักศึกษาลงช่ือในใบเซ็นช่ือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละงาน 

จัดเก็บรายช่ือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน รายช่ือ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้ดูแล

ระบบในงานกิจกรรมนักศึกษา 

โดยแนบหลักฐาน  
เช่น ใบลงช่ือพร้อมเซ็นกํากับทุกแผ่น 

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายฯ 

ผู้ดูแลระบบ 

ในงานกิจกรรมนักศึกษา 
บันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไปหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง

โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สิ้นแล้วไม่เกิน 60 วัน 
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการน้ัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

งานกิจกรรมนกัศึกษา  
ขออนุมติัหน่วยกิจกรรม 

ผา่นระบบออนไลน ์

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

อนุมติัหน่วยกิจกรรม 
ในระบบ 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้ันตอนของผู้จัดโครงการ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 

แต่ละหน่วยกิจการนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน 

ขออนุมัติจัดโครงการ 

อนุมัต ิ

แต่ละหน่วยกิจการนักศึกษา

คณะ/หน่วยงาน 

บันทึกข้อมูลโครงการอย่าง
น้อย 3 วันทําการ                  

ก่อนจัดโครงการเพ่ือบันทึก
ข้อมูลโครงการในระบบ

ทะเบียนกิจกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏิทินกิจกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน 

จัดโครงการตามท่ีกําหนด 

นักศึกษาลงช่ือในใบเซ็นช่ือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละหน่วยกิจการนักศึกษา 
คณะ/หน่วยงาน 

จัดเก็บรายช่ือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

หลงัเสร็จสิ-นโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน 
รายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมให้ผู้ดูแลระบบในคณะ 
หน่วยงาน   โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงช่ือพร้อมเซ็นกํากับทุกแผ่น 

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายฯ 

ผู้ดูแลระบบในคณะ/หน่วยงาน 
บันทึกรายช่ือข้อมูล     

รหัสนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป
หลังจากส้ินสุดกิจกรรม 

 

ระบบประมวลผล
และจดัเก็บขอ้มูล 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง

โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สิ้นแล้วไม่เกิน 60 วัน 
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการน้ัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน 
ขออนุมัติหน่วยกจิกรรมผ่านระบบออนไลน์  

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกิจกรรมในระบบ 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

อนุมติัหน่วยกจิกรรม 
ในระบบ 

3 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้ันตอนของผู้จัดโครงการ  องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 

องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม  
ขออนุมัติจัดโครงการ 

อนุมัต ิ

งานกิจกรรมนักศึกษา 
บันทึกข้อมูลโครงการอย่าง

น้อย 3 วันทําการ                  
ก่อนจัดโครงการ 

ในระบบทะเบียนกจิกรรม 

 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏิทินกิจกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นกัศึกษา 
เขา้ร่วมโครงการ 

ในปฏิทินกิจกรรม 
 

องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม 

จัดโครงการตามท่ีกําหนด 

นกัศึกษาลงชื8อในใบเซ็นชื8อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
จัดเก็บรายช่ือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลงัเสร็จสิ-นโครงการ 
 

องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
ส่งหลักฐาน รายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมให้ งานกิจกรรมนักศึกษา 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงช่ือพร้อมเซ็นกํากับทุกแผ่น 

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายฯ 
 

ระบบประมวลผล
และจดัเก็บขอ้มูล 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

บันทึกข้อมูลนักศึกษา                
ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง

โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สิ้นแล้วไม่เกิน 60 วัน 
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการน้ัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
ขออนุมัติหน่วยกิจกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

อนุมติัหน่วยกจิกรรม 
ในระบบ 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขั�นตอนของผู้จัดโครงการสโมสรนักศึกษา ชุมนุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 

สโมสรนักศึกษา 

ขออนุมัติจัดโครงการ 

อนุมติั 

หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ 

บันทึกข้อมูลโครงการ 

ในระบบทะเบียนกิจกรรม 

อย่างน้อย 3 วันทําการ                  
ก่อนจัดโครงการ 

 

2 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูล
โครงการในปฏิทินกิจกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นกัศึกษา 

เขา้ร่วมโครงการ 

สโมสรนักศึกษา ชุมนุม 

จดัโครงการตามที8กาํหนด 

นกัศึกษาลงชื8อในใบเซ็นชื8อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

จบโครงการ 

ผูจ้ดัโครงการจดัเก็บรายชื8อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3 

หลงัเสร็จสิ-นโครงการ 
 

สโมสรนักศึกษา  ชุมนุม 
ส่งรายช่ือให้ผู้ดูแลระบบ 

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงช่ือพร้อมเซ็นกํากับทุกแผ่น 

หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายฯ 

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล 

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ 

บันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ  
ขออนุมัติหน่วยกิจกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนกัศึกษา 

อนุมติัหน่วยกิจกรรม 
ในระบบ 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง

โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สิ้นแล้วไม่เกิน 60 วัน 
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการน้ัน ๆ ถูกต้องแล้ว 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขั�นตอนการเทยีบหน่วยกจิกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมฯ 

พิจารณา
อนุมัติหน่วย

กิจกรรม 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
ในระบบทะเบียนกิจกรรม 
http://ilp.kku.ac.th 

บันทึกข้อมูลและ
หน่วยกิจกรรมท่ี
ผ่านการพิจารณา
ลงในระบบ 

1 2 

นักศึกษาทํากิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

เสร็จสิ-นการทาํกิจกรรม 

นักศึกษาเตรียมเอกสาร 
เพ่ือขอเทียบหน่วยกิจกรรมดังน้ี 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเวป

http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/download.php 
หรือติดต่อท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โดยมีเอกสารดังน้ี 
1. ใบรับรองการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตรภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. แบบฟอร์มการขอเทียบค่ากิจกรรม 
3.กําหนดการในการทํากจิกรรม 
4 .  ห ลักฐานการ เข้ า ร่ วมกิ จกรรม  เ ช่น  รูปภาพ
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเชิญเข้า ร่วม
โครงการ ใบเกียรติบัตร เป็นต้น 
 

ส่งเอกสารท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา
ภายใน 15 วันทําการ 

หลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม 



ตารางค่ากิจกรรมกลาง 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. กิจกรรมส่วนกลางปี 2557 (กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกโครงการกิจกรรมในระบบ) 

 

ด้านที่ 1 พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 การแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา………… 2 สํานักงานการกีฬา 

1. นักกีฬาแมทละไม่เกิน 1 หน่วยโดยให้หน่วยตามจํานวนแข่งขันจริง/
วัน ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 2 หน่วย   

2. กรณีกองเชียร์หากมีผู้นําไปเชียร์และมีหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมให้คิดตามแมทที่ไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันแมทละไม่เกิน 1 
หน่วย ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 2 หน่วย   ไม่นับผู้เข้าชม 

2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยปี…………………… 2 สํานักงานการกีฬา 
แมทละไม่เกิน 1 หน่วยตามจํานวนแข่งขันจริง/วัน 
ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 2 หน่วย   

3 เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่………….. 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ  

4 การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ  

5 อบรม/สัมมนา/ค่ายเตรียมความพร้อม ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 2   ด้านการธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา………… 3 งานแนะแนวและจัดหางานกองกิจฯ  

2 น้องใหม่สู่รั้วมอดินแดง ปีการศึกษา………… 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

3 กลุ่มสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา………… 2 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ ไม่เกินวันละ 2 หน่วย/วัน 

4 ประเพณีร้องเพลงประจําสถาบัน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา………… 2 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

5 น้องใหม่ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง ปีการศึกษา………… 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  



 
 

ด้านที่ 2   ด้านการธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ

และรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

6 ตักบาตรน้องใหม่ ปีการศึกษา………………….. 0.5 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

7 ตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี…………………. 0.5 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

8 รับและส่งเสด็จฯพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี................................ 2 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

9 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา...............พรรษา 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

10 ร่วมงานเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลมิพระชนมพรรษา.........พรรษา 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

11 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาปีการศึกษา……………..…. 0.5 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

ด้านที่ 3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ

และรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

1 บริจาคโลหิต……………………………………………………................................................... 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

2 ค่ายอาสา.............................................................................................................................. ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ 
**คิดตามเวลาที่จัด

โครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 4  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ

และรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

1 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา........... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ 
**คิดตามเวลาที่จัด

โครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ

และรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

1 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา………………… 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

2 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา…………………. 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  



 
 

 

2. กิจกรรมคณะปี 2557 (คณะเป็นผู้บันทึกโครงการกิจกรรมในระบบและบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 
 
 

ด้านที่ 5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ

และรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

3 ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี.............................................. 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

4 งานกฐินมหาวิทยาลัย ประจําปี ........................................... 2 หน่วยงานที่จัด  

ด้านที่ 1 พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูล

โครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

1 ทบทวนวิชาการ…………………………………………………………………………. ** คณะ……………………………. คิดตามเวลาที่จดัโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา………………… 2 คณะ.................................. 

1. นักกีฬาแมทละไม่เกิน 1 หน่วยโดยให้หน่วยตามจํานวนแข่งจริง/
วัน 

2. กรณีกองเชียร์หากมีผู้นําไปเชียร์และมีหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมให้คิดตามแมทที่ไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันแมทละไม่เกิน 1 
หน่วย ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 2 หน่วย  ไม่นับผูเ้ข้าชม 

3 งานวันเกษตรภาคอีสาน จํานวนวันx 3 คณะ……………………………. 
1. ใช้รหัสกิจกรรมเดียวกัน อาทิ งานวันเกษตรภาคอีสาน/สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

(ให้มีรหัสหน่วยกิจกรรมเดียว โดยให้ภาควิชาใช้รหัสร่วมด้วย) 
2. นักศึกษาที่ปฏิบัติงานที่ภาควิชา/สาขาวชิา/กลุ่มวิชา  ใหภ้าควิชา/สาขาวิชา/

กลุ่มวิชาเป็นผู้รับรองการเขา้ร่วมกจิกรรมและรวบรวมรายชื่อส่งหน่วย
กิจการนักศึกษาคณะ 

3. คิดตามเวลาที่นักศึกษาแต่ละคนปฏิบัติงานจริง 

4 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ จํานวนวันx 3 คณะ……………………………. 

5 การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ 1 คณะ/หน่วยงานที่จัด การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ 
6 การแข่งขันกีฬาศูนย์วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ปีการศึกษา .................... 2 คณะ……………………….  



 

 

ด้านที่ 2   ด้านการธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 ประกวดเชียร์ระหว่างคณะปีการศึกษา…………………. ** คณะ……………………………. **คิดตามเวลาที่นักศึกษาแตล่ะคนปฏิบัติงานจริง 

2 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ................................ปีการศึกษา.......................... ** คณะ................................. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ……………………………….ปีการศึกษา…………………… ** คณะ……………………………. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

4 บายเนียรค์ณะ……………………ปีการศึกษา…… ** คณะ……………………………. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

5 แสดงความยินดีบัณฑิต/ราตรีบัณฑิตคณะ…………..……ปีการศึกษา………………......... ** คณะ……………………………. **คิดตามเวลาที่นักศึกษาแตล่ะคนปฏิบัติงานจริง 

6 ประเพณีวิทยาศาสตร-์อักษรศาสตร์สมัพันธ์ ปีการศึกษา………………….… 1 คณะ…………………………….. คูณจํานวนวันจัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

7 ประเพณีร้องเพลงประจําคณะ..........................................ปีการศึกษา........................... 1 คณะ……………………………. 1 หน่วย/วัน 

8 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะ……………………….. ปีการศึกษา……………..…. 0.5 คณะ…………………………….  

9 วันศรีนครินทร์ ประจําปี.................................. 1 คณะ…………………………….  

10 วันมหิดล ประจําปี.................................. 1 คณะ…………………………….  

11 ตักบาตรวันสถาปนาคณะ……………………………….. ปีการศึกษา………………………. 0.5 คณะ…………………………….  

12 ทําบุญสโมสรนักศึกษาคณะ ............................. ปีการศึกษา .................................. 1 คณะ…………………………….  

13 ทําบุญหอพักคณะ ...............................ปีการศึกษา.............................. 1 คณะ…………………………….  

ด้านที่ 3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 ค่าย.............................................................................................................................. ** คณะ………………………. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 บริจาคโลหิต คณะ………………………………………………................................................... 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

3 พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ ประจําปี………………………. 2 คณะ………………………. ไม่เกินวันละ 2 หน่วย 



 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 4  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะ............................................... ** คณะ………………………. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ.......................................................................... ** คณะ………………………. **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 พิธีไหว้ครูคณะ………………………..  ปีการศึกษา…………………….. ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 พิธีไหว้ครสูาขา………………………..คณะ......................  ปีการศึกษา………………….. ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

3 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะ………………………..    ปีการศึกษา…………………….. ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

4 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่สาขา.......................คณะ………….......ปีการศึกษา………… ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

5 พิธีบายศรีสู่ขวัญพี่ปีสุดท้ายคณะ...............ปีการศึกษา.................... ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

6 พิธีบายศรีสู่ขวัญพี่ปีสุดท้าย สาขาวิชา................คณะ.....................ปีการศึกษา.......... ** คณะ………………………… **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

7 ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ…………………… ประจําปี……… 3 คณะ…………………………  

8 ประเพณีงานสงกรานต์คณะ............................................ประจําปี............................ 1 คณะ…………………………  

9 กฐินสามัคคีคณะ .......................ประจําปี......................... 1 คณะ…………………………  

10 ทอดผ้าป่า.................................................................................................................. 1 คณะ…………………………  



 

3. การเทียบหน่วยกิจกรรมภายนอก (กองกิจการนักศึกษา เป็นผู้บันทึกโครงการกิจกรรมในระบบและบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

 

ด้านที่ 1 พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 การแข่งขันกีฬา.................................................................................... 2 
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ แมทละไม่เกิน 1 หน่วยตามจํานวนแข่งขันจริง/วัน 

ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 2 หน่วย   

2 การประกวด........................................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ คิดตามเวลาที่จดัโครงการ/กิจกรรมจริง 

3 อบรม/สัมมนา....................................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ คิดตามเวลาที่จดัโครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 2   ด้านการธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 
ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา...............พรรษา 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ 

 

2 
ร่วมงานเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา.........พรรษา 1 

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

3 ตักบาตรวัน.................................................................................................................. 0.5 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

4 ทําบุญวัน..................................................................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ คิดตามเวลาที่จดัโครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 3 ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 ค่ายอาสา.......................................................................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 บริจาคโลหิต……………………………………………………................................................... 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

3 บําเพ็ญประโยชน์...................................................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 



 

 

หมายเหตุ  การเทียบหน่วยกิจกรรมภายนอก 
โครงการ/กิจกรรม ที่คิดหน่วยกิจกรรมแล้วเกิน 60 หน่วยกิจกรรม จะคิดให้สูงสุด 60 หน่วยกิจกรรมต่อโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 4  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม........................................................................... ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

2 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ................................................................................ ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

3 ฟังบรรยายธรรม............................................................................................................ ** งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ **คิดตามเวลาที่จัดโครงการ/กิจกรรมจริง 

ด้านที่ 5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ กิจกรรม หน่วยกิจกรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการและ

รายชื่อผู้เขา้ร่วม หมายเหตุ 

1 พิธีบายศรี.............................................................................. 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

2 ประเพณีสงกรานต์..................................................................... 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

3 งานกฐิน..................................................................................... 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

4 ทอดผ้าป่า.................................................................................................................. 1 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  

5 ประเพณีลอยกระทง............................................................ประจําปี……………………..…… 3 งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ  



 

4. ค่าเวลากลางเทียบหน่วยกิจกรรมปี 2557 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม หน่วยกิจกรรม หมายเหตุ 

1 1 ชั่วโมง 0.33 หน่วยกิจกรรม  

2 2 ชั่วโมง 0.67 หน่วยกิจกรรม  

3 3 ชั่วโมง 1 หน่วยกิจกรรม  

4 4 ชั่วโมง 1.33 หน่วยกิจกรรม  

5 5 ชั่วโมง 1.67 หน่วยกิจกรรม  

6 6 ชั่วโมง 2 หน่วยกิจกรรม  

7 7 ชั่วโมง 2.33 หน่วยกิจกรรม  

8 8 ชั่วโมง 2.67 หน่วยกิจกรรม  

9 9 ชั่วโมงขึ้นไป ใน 1 วัน 3 หน่วยกิจกรรม  


