โครงการ…………………………………………………………………………….
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๑. ชื่อโครงการ โครงการ
๒. ประเภทโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

๓. ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ฉบับปรุบปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) (กรุณาระบุความสอดคล้อง โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าหัวข้อ
ทีส่ อดคล้องกับโครงการ)
 ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ยุทธศาสตร์ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
 ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
๔. ความสอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) (กรุณาระบุความสอดคล้อง โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าหัวข้อที่
สอดคล้องกับโครงการ)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๕. ความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
(กรุณาระบุความสอดคล้อง โดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าหัวข้อที่สอดคล้องกับโครงการ)
 หมวด ๑ การนาองค์การ
 ๑.๑ การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
 ๑.๒ การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 หมวด ๒ กลยุทธ์
 ๒.๑ การจัดทากลยุทธ์
 ๒.๒ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 หมวด ๓ ลูกค้า
 ๓.๑ เสียงของลูกค้า
 ๓.๒ ความผูกพันของลูกค้า
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 ๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
 ๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หมวด ๕ บุคลากร
 ๕.๑ สภาพแวดล้อมในการทางาน
 ๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร
 หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ
 ๖.๑ กระบวนการทางาน
 ๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
 หมวด ๗ ผลลัพธ์
 ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ
 ๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
 ๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
 ๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแล
 ๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
๖. หลักการและเหตุผล

๗. วัตถุประสงค์
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๐. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่
เดือน

พ.ศ

๑๑. สถานที่ดาเนินงาน

๑๒. กลุ่มเป้าหมายและจานวน
๑๒.๑
๑๒.๒

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓
๑๓.๔
๑๔. วิธีการประเมินผลโครงการ
๑๔.๑
๑๔.๒
๑๔.๓

จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

คน
คน
คน

๑๕. วิธีดาเนินโครงการ
๑๕.๑ ขั้นเตรียมการ
๑๕.๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการครั้งนี้
๑๕.๑.๒ กาหนดวัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการโดยระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๑๕.๑.๓ นาเสนอโครงการต่อคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕.๒ ขั้นดาเนินการ
๑๕.๒.๑ ดาเนินการตามวัน เวลา สถานที่ ที่กาหนดไว้ขั้นต้น
๑๕.๒.๒ ดาเนินการตรวจสอบเพื่อความเรียบร้อยของการดาเนินโครงการ
๑๕.๓ ขั้นสรุปผล
๑๕.๓.๑ ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้เพื่อสรุปโครงการ
๑๕.๓.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/
กิจกรรมครั้งต่อไป
๑๖. กาหนดการโครงการ
เวลา
วันที่..................................................................

กิจกรรม

๑๗. เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัดปริมาณ :
ตัวชี้วัดคุณภาพ :
ตัวชี้วัดเวลา :
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
๑๘. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
ใช้งบประมาณดาเนินการจากเงิน
งาน
กองทุน
หมวดเงิน
เป็นจานวนเงิน
โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

แผนงาน
งบเงิน
บาท (

)

รายการ

จานวนเงิน (บาท)

๑. ค่าอาหาร
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน (......... บาท x ........ คน x ........ มื้อ)
๑.๒ ค่าอาหารเย็น (......... บาท x ........ คน x ........ มื้อ)
๒. ค่าอาหารว่าง (……… บาท x …….. คน x ……... มื้อ)
๓. ค่าเช่ารถตู้ (……… บาท x …….. คัน)
๔. .................................................................................................
๕. .................................................................................................
รวมทั้งสิ้น
(
๑๙. การรายงานผลการจัดกิจกรรม
๑๙.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรม
๑๙.๒ ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรมและการใช้เงิน

...............
.................
.................
.................
.................
.................
................
)
วันที่ …….. เดือน ...........๒๕๖๒
วันที่ …….. เดือน ...........๒๕๖๒

(......................................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อนุมัติ

(เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

