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แผนปฏิบตั ริ าชการ แผนปฏิบตั งิ านธุรกิจ และงบประมาณรายจ่าย
ประเภทงาน / โครงการ ( / ) งานดาเนินการ ( / ) งานพัฒนา
ประเภทงบประมาณ ( / ) งบประมาณแผ่นดิน ( / ) งบเงินรายได้ ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...............................
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่องทางงบประมาณ ( / ) รายรับจากระบบราชการ ( ) รายได้จากงานธุรกิจ
1. แผนงาน

(√)

(

แผนงานราชการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
R นโยบายและแผน

) แผนงานธุรกิจ

R จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 วิจยั

R ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม


 จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

R บริหารความเสี่ยง

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Rพัฒนานักศึกษา
R

R พัฒนาบุคลากร

R ตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

R
R พัฒนาระบบสารสนเทศ

R จัดการความรู้

R จัดการและประกันคุณภาพภายใน


 กลยุทธ์ทางการเงิน

R บริการวิชาการ
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ตามระบบธุรกิจ ชือ่ แผนงาน........................................................
2. งาน/โครงการ จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
3. หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
4. ผูร้ บั ผิดชอบ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สิน้ สุด 30 กันยายน 2563
5. ระยะเวลา เริ่มต้น1 ตุลาคม 2562
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6. การวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์
6.1 หลักการเหตุผล
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผลการประเมิน ประจาปีการศึกษา 2561 คณะได้นามาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ในประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อนโดยการสะท้อนผ่านแผนกลยุทธ์และกลวิธใี นการดาเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในประเด็นด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ระบบการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพ
6.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7
กลยุทธ์ที่ 8

ผลิตบัณฑิตให้สามารถทางานร่วมกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น เพือ่ สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีฯ
การผลิตงานวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ นาไปสู่การพัฒนาระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
บูรณาการการบริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นและประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคงการพระราชดาริสู่การพัฒนาองค์ความรู้ฯ
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองฯ
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ
กลยุทธ์ที่ 12 จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากร นักศึกษา ประชาชนและท้องถิ่นให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 13 บูรณาการ การจัดการศึกษา วิจยั บริการวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและอาเซียนในการจัดการศึกษา เรียนรู้วถิ ชี ีวติ และวัฒนธรรมอาเซียน
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6.3 ตรงกับกลยุทธ์หน่วยงานคือ

และกลวิธขี องหน่วยงานคือ

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลวิธที ี่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
กลวิธที ี่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง
กลวิธที ี่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการทาผลงานวิจยั ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
กลวิธที ี่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษานาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กบั การบริการวิชาการ
กลวิธที ี่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพือ่ สร้างการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดาริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการที่ 9 และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
กลวิธที ี่ 6 พัฒนาหลักสูตรให้ได้รบั การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
กลวิธที ี่ 7 ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
กลวิธที ี่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
กลวิธที ี่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า เพือ่ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
กลวิธที ี่ 10 มีนโยบายและมาตรการ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลวิธที ี่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลวิธที ี่ 12 มีระบบการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
กลวิธที ี่ 13 มีการควบคุม กากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงบประมาณ
กลวิธที ี่ 14 ส่งเสิรมและสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ อื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ
กลวิธที ี่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
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6.4 ภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเพือ่ ตอบสนองนโยบายและมาตรการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับผลลัพธ์
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(Output Indicators)
(Outcome Indicators)
และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน)
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 1
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. มีการเปิดสอนตามหลักสูตรและมีกิจกรรม
1.1 จานวนกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา
- เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการเรียนการสอน
1.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 4
2. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทานุฯ 2. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักาณะนักศึกษา
2.1 นักศึกษาได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะ
- เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนา
แนวพระราชดาริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 6
3. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
4.1 มีการสนับสนุน/ส่งเสริมผลการประเมิน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
คุณภาพที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 2
5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร
5. หลักสูตรได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
5.1 หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ.
- เพื่อผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของคุรุสภา
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 6
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
6. มีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
6.1 ความพึงพอใจของผู้เรียน และสิ่งอานวย
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
บริหารงานทั่วไป
และบริหารงานทั่วไป
ความสะดวกภายในคณะ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 3
7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย
7. มีระบบจัดการงานวิจัยในคณะ
7.1 จานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น มีโครงการพัฒนา
- เพื่อวิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานวิจัย
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของ งาน/โครงการ
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน)
วัตถุประสงค์ของ มรอ. ข้อ 5
- เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม

8. สนับสนุนบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับผลผลิต
(Output Indicators)
8. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กนผ.2(2)
ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับผลลัพธ์
(Outcome Indicators)
8.1 โครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ

7. การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
โอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง มีดังนี้
1.การดาเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด
2 ความสาเร็จในระดับผลผลิต ต่ากว่าร้อยละ 80
3.ความสาเร็จในระดับผลลัพธ์ ต่ากว่าร้อยละ 80

การควบคุม
การควบคุมความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
2.สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยง
3.มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะ
4.มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะไปใช้ในการปรับแผน
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่
1,2,3
4,5,6

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 10 หลักสูตร

1.2 วัดผลประเมินผลและแนวการสอน
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
แนวการสอน มคอ. 3, 4 และ มคอ. 5, 6

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

2,772,900
815,000
280,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.วัสดุและอุปกรณ์สาหรับผลิตสื่อการสอน 64,000 บาท
2.ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร 2 เครือ่ ง 216,000 บาท
รวมเป็นเงิน 280,000 บาท

ครัง้

4

/

/

/

/

ครัง้

4

/

/

/

/

87,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.กระดาษ 45,000 บาท
2.ซองบรรจุขอ้ สอบ 2,000 บาท
3.กระดาษเขียนตอบ 15,000 บาท
4.กระดาษคาตอบ ก ข ค ง 25,000บาท
รวมเป็นเงิน 87,000 บาท

4

/

/

/

/

58,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
2.ค่าวัสดุในการดาเนินการ 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 58,000 บาท

1.3 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศ
กิจกรรม
ทางวิชาการของบัณฑิตคณะ
สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมทางธุรกิจ สังคม และชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดใน
สาขาวิชาและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นคนดี ฯลฯ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.4 เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
-เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาก่อนและ
หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ครัง้

7

/ /

1.5 พัฒนาอุปกรณ์การศึกษาระบบสารสนเทศ ครัง้
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
- พัฒนางานระบบสารสนเทศของคณะ

4

/

/ /

/

/

/

/ /

/

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
150,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20,000 บาท
2. นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 118,000 บาท
3. ค่าสรุปรูปเล่ม 2,000 บาท
4.ค่าจ้างจัดทาคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
200,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 100,000 บาท
2. DVD-Rom แบบ External 20,000 บาท
3.สายแลน 4,500 บาท
4.หัว RJ-45 1,000 บาท
5.สายพันเก็บสายไฟ 2,000 บาท
6.Router 2,500 บาท
7.วัสดุในห้องปฏิบัติการ 70,000 บาท
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.6 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ครัง้

4

/

ครั้ง

1

/

ครั้ง

3

/

/

2 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

40,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 14,000 บาท
3. ค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตร 14,000บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
200,000

และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

14,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดซุ้ม 10 ซุ้ม 14,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

คณะวิทยาการจัดการ
- นักศึกษา/บัณฑิตใหม่เข้าร่วมโครงการ 400 คน
- ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต
2. โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา
- นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน
- ร่วมสืบสานประเพณีสาคัญทางศาสนา

/

20,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ 10,000 บาท
2. ค่าวัสดุในการดาเนินการ 8,000 บาท
3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1,500 บาท
4. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะวิทยาการจัดการ
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ครั้ง

1

/

ครั้ง

1

/

ครั้ง

1

คณะวิทยาการจัดการ ประจาปี 2562
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน
- ปรับสภาพนักศึกษาเข้าสู่สังคมใหม่ (รั้วมหาวิทยาลัย)

4. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจาปี 2562
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
- อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 140 คน
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของบุคลากรคณะ

5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้ง
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2561
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

/

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
40,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร 3,000 บาท
3. ค่าที่พักวิทยากร 1,000 บาท
4. ค่าอาหาร 16,000 บาท
5. ค่าวัสดุดาเนินงาน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
20,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าจ้างเหมาหมอพราหมณ์/เครือ่ งบวงสรวง 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาทาบายศรี 4,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง/วงดนตรีปี่พาทย์ไทย 5,000 บาท
4. ค่าป้ายไวนิล 500 บาท
5. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
1,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินงาน 800 บาท
2. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

- ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักหน้าที่ของตนเอง
- เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6. โครงการ "นักศึกษาใหม่ สักการะพระยาพิชัย

ครั้ง

1

ครั้ง

1

8. โครงการวันสถาปนา มรอ.

ครั้ง

1

9. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ครั้ง

1

/

ดาบหักไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์" ประจาปี 2562
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน
- ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
30,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าอาหารสาหรับนักศึกษา 20,000 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินงาน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีส่วนร่วม
7. โครงการกีฬาหางนกยูงเกมส์

40,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าวัสดุ 15,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า/ค่าเช่าชุดผู้นาเชียร์ 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาเครือ่ งเสียง/ชุดไฟ 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

/

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน
- สืบทอดประเพณีการแข่งขันกีฬาหางนกยูงเกมส์
- สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
/

/

5,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าอาหาร 4,000 บาท
2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
10,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าอาหาร 4,000 บาท
2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
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8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษาคณะวิทยาการ ครั้ง

1

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

/

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและการเป็นผู้นา

3 พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
3.1โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คน

65

และสายสนับสนุน

คน

17

1

62

/

/

/ /

คณะวิทยาการจัดการ
3.2 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การประชุม/จัดการความรู้ สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ระตับคณะ
- งบเงินรายได้ 40,000 บาท

10 ระดับดี /
หลักสูตร

/

/

/

/

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
20,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
2. ค่าอาหาร 10,000 บาท
3. ค่าวัสดุ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
600,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
400,000 1. ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหาร
2. ค่าวิทยากร/ ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร
3. ค่าตอบแทน/ค่าลงทะเบียน/ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
รวม 400,000 บาท
200,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าเข้าเล่มเอกสาร
40,000 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 25,000
ค่าวัสดุ 3,000
ค่าเข้าเล่มรายงาน 12,000
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5 พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร
# กิจกรรมเสริมหลักสูตรบริหารธุรกิจ
1) สาขาการตลาด
1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

ครั้ง

1

ครั้ง

1

/

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2562
1.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัยและทราบแนวทางการใช้
ชีวิตนักศึกษา เพื่อไปสู่การเป็นบัณฑิต

/

/

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

326,000
190,000
43,000
10,900 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน*6 ชม.*600 บาท) = 3,600 บาท
1.2 ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม = 2,000 บาท
1.3 ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ = 300 บาท
1.4 ค่าอาหารกลางวัน (50คน*2วัน*50บาท)=5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,900 บาท

1.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มนักศึกษา
รุ่นพี่และคณาจารย์
1.3 เพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Digital Marketing
2.1 เปิดมุมมองธุรกิจบนโลกออนไลน์
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของ

Digital Marketing
2.2 ทาการตลาดผ่านสื่อสังคม

/

/

/

/

17,400 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน*6 ชม.*600 บาท) = 7,200 บาท
1.2 ค่าอาหารกลางวัน (60คน*2วัน*50บาท)=6,000 บาท
1.3 ค่าอาหารว่าง (60คน*2วัน*20 บาท)=2,400 บาท
1.4 ค่าสรุปรูปเล่ม 300 บาท
1.5 ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 17,400 บาท

วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน "Marketing for ครั้ง

1

/ /

/

Community"
เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิและ
ทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 (ตอบสนอง 4 พันธกิจ)

2) สาขาธุรกิจบริการ
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริการ

2

ครั้ง

/

/

Service Excellence ตอน
“Service Trends”
“Service Inovation”
2. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน

2

รายวิชา / /

/

/

/

/

“SBM Sharing"
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
“SBM ช่วงเวลาดีๆ จากพี่ถึงน้อง"

2

ครั้ง

/

/

/ /

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
14,700 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (90คน*1วัน*50บาท)=4,500 บาท
1.2 ค่าอาหารว่าง (90คน*1วัน*25 บาท)=2,250 บาท
1.3 ค่าสรุปรูปเล่ม 300 บาท
1.4 ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม 7,650 บาท
รวมเป็นเงิน 14,700 บาท
53,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 15,000 บาท
30,000 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก 10,000 บาท
4. ค่าเอกสาร 5,000 บาท
5. ค่าวัสดุในการดาเนินงาน/กิจกรรม 8,800 บาท
6. ค่าจ้างเหมา 5,000 บาท
7. ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 2,000 บาท
10,000 8. ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,000 บาท
9. ค่าป้ายไวนิว
2,000 บาท
10.ค่าจ้างผลิตสื่อ 2,200 บาท
13,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท

“เทคโนโลยีเพื่อบริการที่เป็นเลิศ”

วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

3) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ

กิจกรรม

ครั้ง

1

ครั้ง

2

ครั้ง

1

/

นักศึกษา
1.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และ

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
36,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,380 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ
1. ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (2 คน*8 ชม. * 300 บาท) 4,800 บาท
2. ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด 580 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1/2563
1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จาเป็น
สาหรับนักศึกษา จานวน 80 คน
2 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาฯ เพื่อให้นักศึกษา

/

/

มีความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นอกห้องเรียนยังสถานประกอบการจริง
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

3 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับชุมชน
ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

/

11,860 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานและสัมมนาฯ
1. ค่าของที่ระลึก 500 บาท
2. ค่าเช่าที่พัก (2 ห้อง* 1 คืน* 1,200) 2,400 บาท
3. ค่าเช่ารถตู้ 3,000 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (3 คน* 3 วัน* 240 บาท) 2,160 บาท
5. ค่าสมมนาคุณวิทยากร (1 คน*3 ชม.*600 บาท) 1,800 บาท
6. ค่าอาหารกลางวัน (15 คน* 50 บาท*1 มื้อ) 750 บาท
7. ค่าอาหารว่าง (15 คน* 25 บาท*2 มือ) 750 บาท
8. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท
17,760 กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการวิชาการกับชุมชนฯ
1. ค่าของที่ระลึก 500 บาท
2. ค่าสัมนาคุณวิทยากร (1 คน*3 ชม. *600 บาท) 1,800 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (3 คน* 3 วัน* 240 บาท) 2,160 บาท
4. ค่าเช่าที่พัก (2 ห้อง* 2 คืน* 1,200) 4,800 บาท
5. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน* 50 บาท*2 มื้อ) 4,000 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
6. ค่าอาหารว่าง (40 คน* 25 บาท*4 มือ) 4,000 บาท
7. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 500 บาท

และผู้ประกอบการ

4) สาขาการจัดการผู้ประกอบการ
1.โครงการเสริมสร้างผู้ประกบอการยุคใหม่
ตามรอยวิถไี ทย
1.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
การเป็นผู้ประกอบการได้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนสังคม
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม
โครงการได้ประยุกใช้ความรูภ้ าคทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ

ครัง้

1

10,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.ค่าวัสดุ 1,000 บาท
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 500 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทาฐานกิจกรรม 4,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน 4,500 บาท

/

5) สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
1 โครงการเตรียมความพร้อมของสาขาวิชา 21

ครั้ง

1

ครั้ง

1

/

คอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่การพัฒนาอาชีพในศตวรรษที่
21 ประจาปี 2563
2 โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
รายวิชาโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปี 2563

/

/

/

/

/

48,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,000 1.ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม. X 1 คน) = 4,200
2.ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 2 มื้อ) = 10,000
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 3,300 บาท
15,000 1. ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น 1,500 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
3. ค่ารูปเล่มสรุปผล (250 บาท x 2 เล่ม) = 500 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

3 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะในการ

ครั้ง

1

/

พัฒนาอาชีพในศตวรรษที่ 21

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรบัญชี
1) โครงการบริการวิชาการ "จดแล้วไม่จน
วางแผนทางการเงินด้วยบัญชีครัวเรือน"
- ให้ความรู้บัญชีครัวเรือน
- ให้ความรู้การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
- สร้างฝายชะลอน้า
- ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมขน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน

ครั้ง

1

/

/

/

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
4. ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 2 มื้อ) = 10,000
5. ค่าอาหารว่าง ( 20 บาท x 100 คน x 1 มื้อ)
= 2,000 บาท

13,000 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม. X 1 คน)
= 3,600 บาท
3.ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท
4. ค่ารูปเล่มสรุปผล (250 บาท x 2 เล่ม) 500 บาท
5. ค่าอาหารกลางวัน ( 50 บาท x 100 คน x 1 มื้อ) = 5,000
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 900 บาท
85,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,000 กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการฯ
1) ค่าพาหนะ 1,000 บาท
2) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 12,000 บาท
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินการ 2,000 บาท
4) ค่าเอกสารประกอบ 1,000 บาท
5) ค่าป้ายไวนิล 500 บาท
6) ค่าจัดทารูปเล่มโครงการ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

2) โครงการเส้นทางอาชีพนักศึกษาบัญชี

/

สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี
คุณภาพยุคใหม่
- ให้ความรู้เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชีต่างๆ เช่น
การตรวจสอบบัญชี
ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาบัญชี
และอาจารย์ผู้ดูแล) จานวน 120 คน

3) โครงการบริการรับยื่นแบบชาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ประจาปีภาษี 2562 และวางแผนภาษี
ประจาปี 2563
4) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
- ให้ความรู้การบัญชีเบื้องต้น
- ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในงานบัญชี
- เสริมทักษะให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม
- กิจกรรมการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
- ผู้เข้าร่วมโครงการ (อาจารย์ นักศึกษา

/

งบประมาณ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
22,000 กิจกรรมที่ 2 โครงการเส้นทางอาชีพนักศึกษาบัญชีฯ
1) ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท*6ชม.) 3,600 บาท
2) ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 บาท
3) ค่าที่พักวิทยากร (800 บาท*1ห้อง*2คืน) 1,600 บาท
4) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 7,200 บาท
5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินการ 1,500 บาท
6) ค่าเอกสารประกอบ 1,500 บาท
7) ค่าจัดทารูปเล่มโครงการ 600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท
1,000 กิจกรรมที่ 3 โครงการบริการรับยืน่ แบบชาระภาษีเงินได้ฯ
1) ค่าเอกสาร 500 บาท
2) ค่าจัดทารูปเล่ม 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท
15,000 กิจกรรมที่ 4 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ฯ
1) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 12,500 บาท
2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินการ 1,000 บาท
3) ค่าเอกสารประกอบ 1,000 บาท
4) ค่าจัดทารูปเล่มโครงการ 500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

หลักสูตรบัญชี) จานวน 160 คน

30,000 กิจกรรมที่ 5 โครงการจุดประกายความฝันสานสัมพันธ์ฯ
1) ค่าสมนาคุณวิทยากร 900 บาท
2) ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 28,300 บาท
3) ค่าป้ายไวนิล 500 บาท
4) ค่าจัดทารูปเล่มโครงการ 300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

5) โครงการจุดประกายความฝันสานสัมพันธ์
น้องพี่บัญชีเข้มแข็ง ปี 2562
- บรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง "จุดประกาย
ฝัน สู่ความสาเร็จ"
- กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง
- กิจกรรมเข้าฐาน/กีฬาสานสัมพันธ์
- ผู้เข้าร่วมโครงการ (อาจารย์ นักศึกษา
หลักสูตรบัญชี) จานวน 450 คน

# กิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- โครงการอบรมให้ความรู้นักศึกษา

1

1

15,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
15,000 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 บาท
2. ค่าเเอกสาร = 2,000 บาท
3. ค่าวัสดุ = 5,000 บาท
4.ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม 2,000 บาท



# กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิเทศศาสตร์
1. โครงการ "คืนรักให้ท้องถิ่น
คืนแผ่นดินนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 12"
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง

ครั้ง

1

/

36,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
20,000 กิจกรรมที่ 1 คืนรักให้ทองถิน่ คืนแผ่นดินนิเทศศาสตร์ฯ
1. ค่าอาหาร 5,000 บาท
2. ค่าพาหนะ 3,000 บาท
3. ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 6,000 บาท
4. ค่าวัสดุดาเนินการ 6,000 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนฝึกให้นักศึกษามีจิต

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ
(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

สาธารณะด้วยการนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ
จัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมา
ถ่ายทอดประสบการณ์การทางานในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ให้กับศิษย์ปัจจุบันได้นาไปใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมการประกอบ
วิชาชีพต่อไป
2. การสัมมนานิเทศศาสตร์
เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น
ด้านนิเทศศาสตร์ที่กาลังเป็นที่สนใจในสังคม
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์การทางานในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า

ครั้ง

1

/

16,000 กิจกรรมที่ 2 สัมมนานิเทศศาสตร์
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท
2. ค่าพาหนะ 2,000 บาท
3. ค่าอาหาร 4,000 บาท
4. ค่าวัสดุดาเนินการ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท

นิเทศศาสตร์ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

6 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แลบริ
และบริหหารงานทั
ารงานทั่ว่วไปไป
- งบเงินรายได้
- งบแผ่นดิน
6.1 การบริหารจัดการเร่งด่วนคณะ
งบบริหารงานเร่งด่วนคณะ
เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่คณะ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
6.2 การบริหารจัดการคณะ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบ
คณะกรรมการทั้งในระดับคณะและหน่วยงาน
ภายในตามกระบวนการ PDCA ดังนี้
- ประชุมกรรมการประจาคณะ
- ประชุมบุคลากร
- ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ฯลฯ

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

576,900

ครัง้

4

ครัง้

12

/

/

/

/

/ / / / / / / / / / / /

150,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งบประมาณสาหรับการบริหารงานเร่งด่วน แก้ปัญหา
เฉพาะกิจที่ไม่ได้อยูใ่ นแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
50,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยประชุม/ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการประจาคณะ
2.ค่าอาหารและอาหารว่าง
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
4.ค่าวัสดุในการดาเนินการ
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

6.3 งานบริหารสานักงานคณบดี
เพื่อบริหารจัดการงานสานักงาน
ดูแลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และดูแลภูมิทัศน์คณะ

ครัง้

10

6.4 ค่าสาธารณูปโภค

เดือน

12

6.5 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
สร้าง พัฒนา สื่อสาร และเผยแพร่เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของคณะทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ครัง้

5

/ / / / / / / / / /

/

/

/

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
231,900 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.ค่าใช้จา่ ยวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานภายในคณะ
81,900 บาท
2. ค่าวัสดุทาความสะอาดอาคารและบริเวณ 70,000 บาท
3. ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา 30,000 บาท
4.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครือ่ งปรับอากาศและลิฟท์
50,000 บาท
รวมเป็นเงิน 231,900 บาท
65,000 หมวดค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าบริการ Internet รายเดือน
2. ค่าโทรศัพท์และโทรสาร รายเดือน
3. ค่าแสตมป์และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
รวมเป็นเงิน 65,000 บาท

/

/

/

/

80,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานประจาปี
ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และวัสดุดาเนินการ ฯลฯ
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(3)

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
วัตถุประสง
ค์ข้อที่

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ศ.2563
หน่วยนับเป้าหมาย พ.ศ.2562

งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

7 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย
7.1 โครงการงานจัดการความรู้
7.2 โครงการสนับสนุนร่วมประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจยั

8 สนับสนุนบริการวิชาการ
8.1 โครงการพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

1

ครั้ง

/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการบริหาร
จัดการบริหารธุรกิจ บัญชี สู่สังคม ให้กบั
นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ

8.2 โครงการประชุมเครือข่ายความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

5

ครัง้

/

/

/

/

/

คาชี้แจงการคิดงบประมาณ

(แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
70,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ/หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.โครงการงานจัดการความรู้ 25,000 บาท
2.โครงการสนับสนุนร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจยั 45,000 บาท
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการ
2.2 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการนาเสนอผลงาน
วิจยั
30,000 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
115,000 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการบริหารจัดการ
50,000 บริหารธุรกิจ บัญชี สู่สังคมให้กบั นักเรียนนักศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการ
1. ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง
2. ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
3. ค่าอาหาร
4. ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม 50,000
95,000 โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
โดยดาเนินการเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าห้องประชุม
ค่าตอบแทน วิทยากรค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าดาเนินกิจกรรม
2,772,900
วจ.63 ok / กนผ.2(3)

กนผ.2(4)

9. สรุปงบประมาณจาแนกตามหมวดเงิน
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน
9.6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
9.6.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9.7 หมวดเงินรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ลงชื่อ

1,549,200
65,000

1,158,700

2,772,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
ผู้เสนองาน/โครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ)

อิราวัฒน์ ชมระกา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวัฒน์ ชมระกา)

ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

วจ.63 ok / กนผ.2(4)

กนผ.3

ตารางสรุปงบประมาณจาแนกตาม แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรม
แผนงาน-งาน/โครงการ

จัดการเรียน
การสอน

สนับสนุนการจัดการศึกษา
บุคลากร

วิจัย

บริการวิชาการ

ดาเนินการ

ทานุบารุง
ส่งเสริม
บริการวิทย
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร
ประกันคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม นศ.
บริการ

รวม

นโยบายและแผน
1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

815,000

815,000

2 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

105,000

95,000

3 พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

200,000

600,000

600,000

4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

40,000

5 พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร

326,000

6 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงาน

326,000

576,900

7 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย

40,000
576,900

70,000

8 สนับสนุนบริการวิชาการ

70,000
145,000

145,000
-

รวม
ร้อยละ

815,000

-

576,900

70,000

145,000

105,000

326,000

600,000

95,000

-

40,000

2,772,900

29.39

-

20.80

2.52

5.23

3.79

11.76

21.64

3.43

-

1.44

100.00

วจ.63 ok / กนผ.3

กนผ.5

ตารางแสดงงบประมาณจาแนกตามโครงการ ทีร่ องรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
หน่วย : บาท
งบประมาณของ โครงการ ที่รองรับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โครงการ

วัตถุประสงค์ 1 วัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ 3 วัตถุประสงค์ 4 วัตถุประสงค์ 5

วัตถุประสงค์ 6
บุคลากร

รวม

ดาเนินการ

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
(สาขาวิทยาการจัดการ)
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทานุฯ
3. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไป
7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย
8. สนับสนุนบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ

815,000
200,000
600,000
40,000
326,000
576,900

1,141,000

-

70,000
95,000
165,000

200,000

50,000
50,000

-

1,216,900

815,000
200,000
600,000
40,000
326,000
576,900
70,000
145,000
2,772,900

หมายเหตุ
1. ให้ระบุจานวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับวัตถุประสงค์ใด เป็นจานวนเงินเท่าไร

วจ.63 ok / กนผ.5

กนผ.6

ตารางแสดงงบประมาณจาแนกตามโครงการ ที่รองรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
งบประมาณของ โครงการ/ กิจกรรม ทีร่ องรับ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย (บาท)
พัฒนาท้องถิน่

โครงการ
ก1

ก2

ผลิตครูและบัณฑิตดีมคี ุณภาพ
ก3

ก4

ก5

ก6

ก7

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ก8

ก9

ก10

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก11

ก12

ก13

รวม

บุคลากร ดาเนินการ

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
(สาขาวิทยาการจัดการ)
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทานุฯ

55,000

115,000

575,000

240,000

815,000

20,000

10,000

200,000

600,000

3. พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

600,000
40,000

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

326,000

5. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร

326,000

6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนฯ
7. สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย

20,000

30,000
25,000

8. สนับสนุนบริการวิชาการ
75,000

25,000

140,000 25,000

-

921,000

40,000

-

-

-

630,000

250,000 -

-

-

576,900

576,900

20,000

70,000

95,000

145,000

731,900

2,772,900

หมายเหตุ
1. ให้ระบุจานวนเงินในแต่ละกิจกรรม ว่ารองรับกลยุทธ์ใด เป็นจานวนเงินเท่าไร

วจ.63 ok / กนผ.6

