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แบบฟอรมขอเสนอโครงการ One Faculty One MoU 

ภายใตโครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม:  

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

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

2. หนวยงานรับผิดชอบหลัก (สวนงาน/สํานัก/สถาบัน/ศูนย): ….......………………………………………….....…………. 

 ผูประสานงาน/ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด:  

 ชื่อ-สกุล: ………………………………………………......………… ตําแหนง: ……………......…………………………………………. 

    หนวยงานสังกัด: …………………………………………......…… ความเชี่ยวชาญ: ……….......………………………………….... 

    โทรศัพท: ………………………………………………................. อีเมล: …………………………….......……………………………… 

 

3. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ:  

 ผูเขารวมโครงการรวมจํานวน………………คน อันมีรายชื่อ ดังนี้ 

 3.1 ชื่อ-สกุล:  

 ตําแหนง:  

 หนวยงานสังกัด: 

 ความเชี่ยวชาญ:  

 โทรศัพท:     อีเมล:  

 3.2 ชื่อ-สกุล:  

 ตําแหนง:  

 หนวยงานสังกัด: 

 ความเชี่ยวชาญ:  

 โทรศัพท:     อีเมล:  

 

4. ขอมูลหนวยงาน/สถาบันคูความรวมมือ: (โปรดแนบสําเนา MOU พรอมกับขอเสนอโครงการ) 

4.1 ช่ือหนวยงาน 

4.2 ผูประสานงานของหนวยงานความรวมมือ  

 ชื่อ-สกุล: ………………………………………………......………… ตําแหนง: ……………......…………………………………………. 

    หนวยงานสังกัด: …………………………………………......…… ความเชี่ยวชาญ: ……….......………………………………….... 

    โทรศัพท: ………………………………………………................. อีเมล: …………………………….......……………………………… 
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4.3 ขอมูลเบ้ืองตนและความโดดเดนของหนวยงานความรวมมือ 

ลําดับ รายการ รายละเอียด 

1. คณะไดการรับรองมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ (International Certified) 

 

2. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการสามารถขับเคลื่อน 

QS Ranking, SDG Ranking  และ

สนับสนุนการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

(Academic Reputation) ใหเปนท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

 

3.  ไดรับการจัดอันดับ ranking สูง หรือ 

 เปนสถาบันชั้นนําของโลก หรือ 

 ไดรับการยอมรับในความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน สาขาหรือ 

 มีผลการดําเนินงานเปนท่ีประจักษใน

ระดับสากล 

 

หมายเหตุ สามารถแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติม เชน Fact Sheet เปนตน 

 

5. หลักการและเหตุผล: 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................

…………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 

6. วัตถุประสงคของโครงการ:  

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 
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 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

7. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามแผนฯ 13 (ระบุไดมากกวา 1 ขอและเรียงลําดับ

ความสําคัญ): 

 SO 1: Biopolis Platform  

 SO 2: Medicopolis Platform 

 SO 3: Creative Lanna Platform 

 SO 4: Education Platform 

 SO 5: Research and Innovation Platform 

 SO 6: Agile & Resilient, Innovative Workforce, Intelligent Organization 

 

8. แผนการดําเนินงาน: (ระยะเวลาดําเนินงาน 6 เดือน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน ป 2566 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

8.1        

8.2        

8.3        

8.4        

8.5        

 

9. งบประมาณโครงการ (งบประมาณไมเกิน 300,000 บาท) โปรดแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 คาเดินทางไปราชการ (Inbound & Outbound) 

(กรุณาแจกแจงรายละเอียด) 

  

2 คาท่ีพัก   

3 คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับประชุมหารือ/ คาเลี้ยง

รับรอง 

  

4 คาของท่ีระลึก   

5 คาใชสอยอ่ืน ๆ   

รวม   

 หมายเหตุ  

1. ทุกรายการเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

2. ไมสนับสนุน คาตอบแทนสําหรับบุคลากรภายใน มช. และคาเบี้ยเลี้ยง (ใหเบิกจายจากสวนงาน) 
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10. สถานท่ีดําเนินโครงการ (ระบุชื่อสถานท่ี และตําแหนงท่ีตั้ง)  

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 

 …………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 

11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ: 

ลําดับ ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด คาเปาหมาย 
หมาย

เหตุ 

1 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม Mobilization ตามขอเสนอโครงการ 

One Faculty One MOU 

  

2 ขอเสนอโครงการตอยอดความรวมมือ (Collaborative Proposal Idea)   

3 อ่ืน ๆ (ถามี)   
 
 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: โปรดอธิบายความคาดหวังสําหรับโครงการความรวมมือท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากจัดกิจกรรม 

Mobilization ตามขอเสนอโครงการ One Faculty One MOU  

แผนกิจกรรมตอยอดความรวมมือท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (เลือกไดมากกวา 1): 

 การเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา   การวิจัย 

 ดานนวัตกรรม  การบริการวิชาการ   การพัฒนาการบริหารจัดการ/ พัฒนาบุคลากร 

ตัวอยาง ดานการเรียนการสอน เกิดการพัฒนาหลักสูตรรวมกันใน ดาน...จํานวน...หลักสูตร 

ดานการวิจัย เกิดโครงการรวมวิจัย...จาํนวน...โครงการ 

 …………………………………………………………………………………………………............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………............................................................... 

 

13. ขอมูลการเขารวมหลักสูตร CIEL และหลักสูตร CIAm ของมหาวิทยาลัย:  

   ผูบริหารผานการอบรม หลักสูตร CIEL 

   บุคลากรผานการอบรม หลักสูตร CIAm 

 

 ลงชื่อ ...................................................................  

 (             หัวหนาสวนงาน ) 

 วันท่ี ............ /……………................ /…................. 


