
แผนการดําเนินงานฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต งานเกษตรภาคใต้

การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก่อนงาน

1. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานเกษตรภาคใต้ �

2. ทาบทามบุคคลากรร่วมเป็นคณะอนุกรรมการของฝ่าย และส่งรายชื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ออกคําสั่งแต่งตั้ง �

3. ออกหนังสือเชิญหน่วยงานภายในคณะฯ เสนอโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการในงานเกษตรภาคใต้ �

กําหนดสิ้นสุดการเสนอโครงการ 30 พฤษภาคม ของทุกปี
4. ออกหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก (เฉพาะหน่วยงานเป้าหมายเนื่องจากพื้นที่จํากัด) กําหนดตอบรับ �

ภายใน 30 พฤษภาคม ของทุกปี
5. ประชุมร่วมกับนักศึกษาในฝ่ายเดิม เพื่อวางแผนการปลูกพืชและการจัดการพื้นที่ �

6. เสนอโครงการ 1) อุทยานสวนเกษตรพืชไร-่พืชสวน 2) อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร (Agritech Park) �

ผ่านหน่วยคลังเพื่อให้คณบดีอนุมัติเนื่องจากต้องดําเนินการก่อน �

7. ดําเนินการปลูกพืช และเตรียมพื้นที่ � � �

8. ขอใช้รถยนต์เพื่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของฝ่าย (ถ้าม)ี � � �

9. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอโครงการทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ �

9.1 ข้อมูลพื้นที่ เพื่อกําหนดขนาดและตําแหน่งพื้นที่ของหน่วยงาน
9.2 ข้อมูลพัสดุ เพื่อจัดเตรียมพัสดุให้หน่วยงานต่าง ๆ ยืม
9.3 ข้อมูลงบประมาณและกิจกรรมของหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อ เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

10. เสนอข้อมูลงบประมาณและกิจกรรมของหน่วยงานภายในคณะฯ รวมทั้งงบประมาณของฝ่ายฯ เสนอคณบดี �

พิจารณาอนุมัติงบประมาณ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเสนอผ่านหน่วยคลัง
11. ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ฝ่ายนิทรรศการฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ �

11.1 แนะนําคณะอนุกรรมการ
11.2 แจ้งข้อมูลงบประมาณและกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
11.3 แจ้งข้อมูลการเสนอโครงการ/งบประมาณของหน่วยงานภายในคณะฯ ประจําปี
11.4 หัวหน้าโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการนําเสนอรูปแบบการจัดงาน
11.5 ที่ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบการวางผังพื้นที่จัดนิทรรศการ และลงมติอนุมัติรูปแบบ



การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12. แจ้งแผนผังและจํานวนเต๊นท์ให้ฝ่ายหารายได้ทราบเพื่อติดต่อเช่าเต๊นท์ �

13. แจ้งกําหนดการใช้สถานที่บริเวณลานพิธีเปิดให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ �

14. เมื่อฝ่ายการเงินแจ้งการอนุมัติงบประมาณและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน สําเนาแจ้ง �

ทุกหน่วยงานดําเนินการยืมเงิน และเริ่มดําเนินงานได้ ทั้งนี้ แต่ละโครงการดูแลเรื่องการเบิกจ่าย-คืนเงินเอง
15. จัดทําหนังสือการยืมเงินทดรองจ่าย ของฝ่ายฯ และแจ้งวันที่ต้องการเงินเพื่อเตรียมงาน �

โดยแบ่งรับเงินเป็น 2 งวด งวดแรก 1 สัปดาห์ก่อนงาน ประมาณ 40% ของงบประมาณที่ได้รับ
งวดที่ 2 วันที่ 5 ของการดําเนินงาน ประมาณ 60% ของงบประมาณที่ได้รับ

16. จัดทําสัญญาเช่าเต๊นท์ โดยแบ่งชําระเงินเป็น 2 งวด งวดละ 50 %  ดังนี้ งวดที่ 1 เมื่อส่งมอบเต๊นท์ �

เรียบร้อยแล้ว  งวดที่ 2 เมื่อครบกําหนดสัญญาเช่าและจัดเก็บเต๊นท์เรียบร้อยแล้ว
17. ควบคุมการลงเต๊นท์ให้เป็นไปตามผัง �

18. ชําระเงินค่าเช่าเต๊นท์งวดที่ 1 �

19. จัดทําสัญญาเช่าโต๊ะ กําหนดชําระเงินเมื่อครบกําหนดสัญญาเช่าและจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว �

20. จัดส่งหนังสือตอบรับหน่วยงานภายนอก พร้อมส่งผังตําแหน่ง แจ้งขนาดพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน รายการพัสดุ �

ที่จัดเตรียมให้ยืม รายชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
21. แจ้งความต้องการของที่ระลึกของฝ่ายฯ เพื่อแจกผู้เข้าชมงาน และของที่ระลึก/เกียรติบัติ ของหน่วยงาน �

ที่ร่วมจัดกิจกรรม (ประสานงานกับฝ่ายจัดหาของที่ระลึก)
22. แจ้งความต้องการเครื่องดื่มและอาหารว่างให้ฝ่ายสวัสดิการฯ ทราบ (รวมหน่วยงานจัดนิทรรศการภายใน �

และขอน้ําดื่มชนิดถ้วยสําหรับวันเปิดหากประธานเดินชมนิทรรศการ) โดยแต่ละหน่วยงานรับเครื่องดื่ม
และอาหารว่างเอง

23. จัดทําตารางเวรบุคลากร และสําเนาแจ้งอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการทุกคน �

24. ขออนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ �

25. จัดทําแบบฟอร์มรายการยืมพัสดุจัดส่งให้หน่วยงานภายใน เพื่อใช้สําหรับการเบิกพัสดุ �

26. รับโต๊ะเช่าที่ผู้ให้เช่านํามาส่ง โดยตรวจสภาพและจํานวนให้เรียบร้อย �

 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มงาน
27.  ตกแต่งสถานที่รอบสุดท้าย เตรียมป้ายข้อมูลวิชาการ



การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28. ประชุมร่วมบุคลากรและนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ เพื่อชี้แจงหน้าที่และข้อตกลงในการทํางานของฝ่ายฯ �

28.1 ประธาน/รองประธานนักศึกษา: ประสานงาน ดูแลการทํางานของนักศึกษาในฝ่ายฯ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 ที่อาจเกิดขึ้น หากเร่งด่วนแจ้งบุคลากรทันที
28.2 สวัสดิการ: เบิกของที่ระลึกเพื่อแจกผู้ร่วมชมงาน เบิกขนม-น้ํา วันละ 2 รอบ ดูแลอุปกรณ-์พื้นที่ให้เป็นระเบียบ
 บริการเครื่องดื่มประธาน-แขกในพิธีเปิด
28.3 นักศึกษาในฝ่าย: ให้บริการเบิกจ่าย วัสด-ุอุปกรณ์ นําชมนิทรรศการ/ตอบคําถาม แจกของที่ระลึก
28.4 บุคลากรในฝ่าย: ควบคุมการเบิกจ่ายวัสด-ุอุปกรณ์ ทําหน้าที่พี่เลี้ยง และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
โดยให้นักศึกษาจัดเวรในการทํางาน แบ่งเป็น 2 ผลัด  (เช้า-บ่าย) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา
ได้มีเวลากลับไปทํางานในชมรม/ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ฝึกการบริหารเวลา หากไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ขอให้แจ้งให้ประธานฝ่ายทราบก่อนล่วงหน้า

29. นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ
ต่อผู้เข้าชมงาน

30. บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันจัดสถานที่ตรวจเช็คพัสด-ุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ �

31. รับของที่ระลึก จัดแบ่งเพื่อแจกในแต่ละวัน �

32. จ่ายพัสดุและดูแลการเข้าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมของหน่วยงาน (3 วันก่อนเริ่มงาน และในระหว่างงานทุกวัน) �

โดยนําสําเนาแบบฟอร์มรายการยืมพัสดุวางสํารองไว้ที่จุดจ่าย กรณีหน่วยงานลืมนําฉบับจริงมาด้วย และ
นักศึกษาช่วยขนย้ายกรณีหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการเองได้

ระหว่างงาน

1. บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ �

นักศึกษา
1.1 เซ็นชื่อทุกวัน (ไม่ควรมาสายเกิน 15 นาที) 
1.2 การแต่งกาย ให้นัดหมายกันในฝ่ายเพื่อแต่งกายให้เป็นรูปแบบเดียวกันในแต่ละวัน สําหรับพิธีเปิด 
แต่งชุดนักศึกษา
1.3 อธิบายเนื้อหานิทรรศการให้กับผู้ชมงาน และประธานในวันเปิดงาน



การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.4 จําหน่ายผลผลิตและจัดทําบัญชี
1.5 จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบ-สะอาด ช่วยกันเก็บขยะหลังเลิกงานทุกวัน
บุคลากร
ประชุมสรุปงานร่วมกับนักศึกษาทุกคืนหลังเลิกงาน

2. จ่ายเงินสวัสดิการให้นักศึกษา บุคลากร (วันสุดท้ายของงาน) �

3. ให้บริการในการรับคืน และติดตาม วัสด-ุอุปกรณ์ จากหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ (วันสุดท้ายของงาน) �

4. ในการประชุมสรุปงานวันสุดท้าย เลือกประธานนักศึกษาในปีต่อไป เพื่อความสะดวกในการประสานงานช่วง �

ช่วงเตรียมงานเดือนพฤษภาคม 

หลังงาน

1. ดําเนินการจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์ นับจํานวนคงเหลือ จากนั้นจัดเก็บอย่างเรียบร้อยในที่ปลอดภัย �

2. รวบรวมเอกสารการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน แบบใบเบิกสวัสดิการ เพื่อเบิกจ่ายส่งไปยัง �

ฝ่ายการเงิน และคืนเงินส่วนที่เหลือ
3. ประธานฝ่ายนักศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมของฝ่ายตามแบบฟอร์ม ส่งหน่วยกิจการนักศึกษา �

4. ชําระเงินค่าเช่าเต๊นท์งวดที่ 2 �

5. ชําระเงินค่าเช่าโต๊ะ �

6. สรุปผลการดําเนินงาน สรุปการใช้จ่ายเงินของฝ่ายเพื่อเตรียมนําเสนอในการประชุมสรุปงาน �

7. ส่งหนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดกิจกรรม
8. ให้การรับรอง และแสดงความเห็นสําหรับนักศึกษาที่สมัครรับทุนการช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ �


