
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มหาวิทยาลัยระดบัโลกเพื่อประชาชน 

THE WORLD-CLASS UNIVERSITY FOR THE PEOPLE 

วิสัยทัศน 

(VISION) 



หนวย : บาท

ยุทธศาสตรที่ 1 : Future Workforce พัฒนากําลังคนแหงอนาคต

ฝายวิชาการ    1. โครงการ 88 Sandbox The Next Unicom Platform 22,000,000         

(กองบริหารงานวิชาการ) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

การจัดงาน 88 Match and Mentor ครั้ง 12

การจัดงาน 88 Expo ครั้ง 1

การจัดงาน 88 Pre hackathon ครั้ง 1

การจัดงาน 88 Hackathon ครั้ง 1

การจัดงาน 88 Forest to Unicorn ครั้ง 1

คาบํารุงรักษาเว็บไซตและระบบสมาชิก โครงการ 1

การจัดทําสื่อการเรียนรูออนไลน ตอนละ 8.08 นาที ชิ้นงาน 40

   2. โครงการพัฒนารายวิชา 15,000,000         

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

พัฒนารายวิชา วิชา 10

ผลิตรายวิชาเปน e-Learning วิชา 45

   3. โครงการฝกอบรมอาจารย 2,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ผูผานการอบรมเทคนิคการสอน คน 400

ผูผานการอบรมเทคนิคการสอนแบบออนไลน คน 1000

ผลิตคอรสเทคนิคการสอนเปนออนไลน ชิ้นงาน 10

   4. โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน 1,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

แบบประเมินสมรรถนะรูปแบบออนไลน งาน 5

   5. เงนิอุดหนุนกองทุนการศึกษาตอตางประเทศ (ทุน มธ.) สําหรับทุนใหม 5,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนผูไดรับทุนตางประเทศ คน 5

จํานวนผูไดรับทุนในประเทศ คน 5

รวม ยุทธศาสตรที่ 1 45,000,000        

(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)

แผนการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
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ยุทธศาสตรที่ 2 : Future Workplace  พัฒนาที่ทํางานแหงอนาคต

กลุมใหบริการและสนบัสนุน    1. โครงการเพ่ิมศักยภาพดานระบบเครอืขายและการรักษาความปลอดภัย 10,000,000         

การบริหารมหาวิทยาลัย    2. โครงการจัดตั้งกองทุนดิจิทัลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 6,000,000           

(สทส.)    3. โครงการบูรณาการขอมูล Data Consolidation Phase1 (Data Lake) 5,000,000           

   4. โครงการ TU Enterprise Architecture (EA) 3,000,000           

   5. โครงการพัฒนา GREAT STAFF สําหรับบุคลากร มธ. 3,000,000           

   6. โครงการระบบ Centralize Helpdesk 3,000,000           

   7. โครงการจัดทําระบบการใหบริการ WIFI แกบุคคลภายนอก 2,000,000           

   8. โครงการจัดหาเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายดานดิจิทัลที่

เก่ียวของ

1,000,000           

   9. โครงการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อการเขาถึงที่เทาเทียม 1,000,000           

   10. โครงการประเมินศักยภาพดานดิจิทัลของหนวยงานภายใน มธ. 300,000              

   11. โครงการสรางศักยภาพทางดานดิจิทัลใหกับบุคลากร 199,700              

ฝายบริหารศูนยทาพระจันทร    1. โครงการศาลานานาชาติ ทาพระจันทร (Thaphrachan International 

Pavilions) เพื่อเปน HUB หรือจุดศูนยรวมนานาชาติแหงอนาคต มธ.ทาพระจันทร

3,000,000           

(กองบริหารศูนยทาพระจันทร) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนศาลานานาชาติที่สรางในเขต พืนที่ที่ทาพระจันทร จุด 8

จํานวนผูเขาชม ศาลานานาชาติ ทาพระจันทร อาทิ ชาวตางประเทศ นศ.

ตางประเทศ

คน 100

จํานวนพิมพแบบกอสราง ศาลานานาชาติ แบบตางๆ เพื่อความหลากหลายทาง

นานาชาติ

เร่ือง 8

จํานวนเรื่องราวทางประวัติศาสตรของนานาชาติ ที่จัดทําลงในศาลาแตละ

ชิ้นงานฯ

เร่ือง 8

แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานกอสรางศาลา กิจกรรม/โครงการ 100

ฝายบริหารศูนยรังสิต    1. เมืองอัจฉริยะแหงความมีชีวิตชีวา 1,300,000           

(กองบริหารศูนยรังสิต) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

แบบประเมิน VIVA index เพื่อประเมินความสุขในการใชชีวิตในพ้ืนที่ศูนยรังสิต คะแนน 3.50

   2. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับแคมปสแหงคุณภาพชีวิต (TU VIVA / smart 

campus)

1,050,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

 ระบบการรายงานสภาพจราจร และสํารวจปริมาณจราจร (traffic report & 

speed limit)

ระบบ 1.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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 ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ (smart SOS) ระบบ 1.00

 ระบบแจงการซอมบํารุงอัจฉริยะ ระบบ 1.00

ระบบ TU healthy life (ปริมาณสารอาหาร, calories calculator) ระบบ 1.00

   3. ธรรมศาสตรเพ่ือความยั่งยืน (SDGs@TU) 800,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

Thammasat SDGs case Competition กิจกรรม 3.00

สื่อผสมพัฒนาความรูดาน SDGs ชิ้นงาน 4.00

   4. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอัจฉรยิะ 750,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

การจัดทําสื่อผสมตาง ๆ ชิ้นงาน 15.00

   5. การจัดการขยะและของเสียแบบอัจฉริยะ 600,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

 การพัฒนาระบบการจัดการขยะและของเสียแบบอัจฉริยะ ตั้งแตตนน้ําถึงปลาย

น้ํา

ระบบ 1.00

การพัฒนาระบบการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร ระบบ 1.00

การพัฒนาเนื้อหาสาระของโรงคัดแยกขยะใหเปนศูนยการเรยีนรูของชุมชนเพื่อ

สงเสริมการเปน Smart city

ศูนย 1.00

   6. วนานคร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต 500,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

 การตรวจสอบสุขภาพตนไมทั่วพื้นที่ กิจกรรม 12.00

การสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของตนไมในการชวยประหยัดพลังงาน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม 12.00

กิจกรรม treeplotter กิจกรรม 12.00

ฝายบริหารศูนยลําปาง    1. โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศนูยลําปางปลอดภัยทุกพื้นที่ (TULP Safely 

Campus)

2,500,000           

(กองบริหารศูนยลําปาง) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ระบบ 1.00

มีไฟฟาแสงสวางเพิ่มในพื้นที่บริเวณหลังอาคารนวัตกรรมบรกิาร จุด 5.00

พื้นที่สําหรับจัดจัดกิจกรรม เสริมสรางการเรียนรูสําหรับนักศึกษานอกเวลาเรียน

 และการจัดกิจกรรม Thammasat Festivals

พื้นที่ 1.00

ฝายบริหารศูนยพัทยา    1. โครงการ Thammasat Innopolis เมืองนวัตกรรมแหงสุขภาพและเวลเนส 2,250,000           

(กองบริหารศูนยพัทยา) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 85.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย    1. โครงการพัฒนาผูบรหิารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 6 : 

Thammasat University–Executive  Development Program (TU–EDP) 

2,870,000           

(กองทรัพยากรมนุษย) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนา คน 20.00

   2. โครงการพัฒนาผูบรหิารสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนที่ 2 :

 Thammasat University–Management Development Program (TU–MDP) 

1,500,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนา คน 40.00

   3. โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Future Skill Set Development) 1,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละของผูเขารับการอบรมที่มีผลการทดสอบหลังการอบรมผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 70.00

   4. โครงการคลินิกสงเสรมิการจัดทําผลงานเพื่อยื่นขอตําแหนงสูงข้ึนของสายสนับสนุน

วิชาการ

350,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการจนสามารถนําผลงานมายื่นขอ

ตําแหนงสูงข้ึนได

รอยละ 50.00

   5. โครงการปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําตําแหนง และสมรรถนะบริหาร 320,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความสําเรจ็ของการปรบัปรุงสมรรถนะ รอยละ 80.00

   6. โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏบิัติงาน 360 องศาของ

พนักงาน มธ. สายสนับสนุนวิชาการ

300,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการประเมินประเมินผลการปฏบิัติงาน 

360 องศา

รอยละ 100.00

   7. โครงการ HR App & Systems พัฒนาแอพพลิเคชั่นดานทรัพยากรมนุษย 220,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการใหบริการดานทรัพยากรมนุษยกับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รอยละ 100.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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   8. โครงการ Succession Plan การจัดทําแนวทางการสืบทอดตําแหนง 200,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละของสวนงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงที่สูงข้ึน รอยละ 70.00

   9. โครงการเสรมิสรางความผูกพันในองคกร (Employee Engagement) 150,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการในการเขารวมกิจกรรม คาเฉลี่ย 85.00

   10. โครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 110,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนผูเขารวมโครงการสัมมนา คน 300.00

   11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมสิทธิการเขาถึงขอมูลเอกสารของ

บุคลากรเพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล

100,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความสําเรจ็ของการปรบัปรุงหองจัดเก็บเอกสารของบุคลากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รอยละ 100.00

   12. โครงการเครือขายบริหารทรัพยากรมนุษย (HR-TU Network) 100,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนหนวยงานที่เขารวมเครือขายบริหารทรพัยากรมนุษย รอยละ 80.00

   13. โครงการประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑดานบริหารทรัพยากรบุคคล 50,000               

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความรูที่ไดรบัจากการอบรมของผูเขารวมอบรม รอยละ 80.00

   14. โครงการอบรมผูทรงคณุวฒุภิายใน (Reader) ในการประเมินผลงานของพนักงาน

 มธ. สายสนับสนุนวิชาการ

50,000               

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

รอยละความรูที่ไดรบัจากการอบรมของผูเขารวมอบรม รอยละ 80.00

7. กองกิจการนักศึกษา    1. โครงการศูนยสรางเสรมิสุขภาพ [โครงการ TU Wellness Center] 4,200,000           

(กองกิจการนักศึกษา) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบฐานขอมูลดานการใหบริการสุขภาพ ระบบ 1.00

นวัตกรรมดานสุขภาพ การรบัรอง 1.00

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและความปลอดภยั กิจกรรม/โครงการ 4.00

โครงการ SDGs Hackathon : Health & Wellness Innovation กิจกรรม/โครงการ 2.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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   2. โครงการศูนยชีวิตชีวา [ศูนยชีวิตชีวา (Viva City)] 3,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบฐานขอมูลการใหบริการใหคําปรึกษา ระบบ 1.00

สื่อประชาสัมพันธแนะนําการใชชีวิตของนักศึกษา งาน 3.00

แบบสอบถาม / แบบสํารวจ / แบบการประเมินตนเอง ดานสุขภาพจิต กิจกรรม/โครงการ 2.00

การบริการนักศึกษาในกรณฉีุกเฉิน กิจกรรม/โครงการ 2.00

   3. เงินอุดหนุนเปนคาใชจายของศนูยบริการนักศึกษาพิการ 2,700,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

นักศึกษาพิการมีผลการเรยีนไมต่ํากวา 2.00 ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80.00

ฝายกฎหมาย    1. โครงการพัฒนาระบบงานดานกฎหมายของกองนิติการ 850,000              

(กองนิติการ) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกองนิติการ ระบบ 1.00

   2. โครงการแปลกฎหมายและระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 350,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2558 ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง/ฉบับ 1.00

ขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ อยางนอย 2 ฉบับ เรื่อง/ฉบับ 2.00

   3. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 150,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ขอเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาขอบังคับ ประกาศ และกฎอ่ืนของ

มหาวิทยาลัยพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย

เร่ือง/ฉบับ 1.00

ฝายพัฒนาคุณภาพ      1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 1,157,100           

(กองพัฒนาคุณภาพ) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

หนวยงานเขารวมรบัการประเมิน  EdPEx200 รุน 10 หนวยงาน 10.00

หนวยงานผานการรบัรอง EdPEx200 ของ สป.อว. หนวยงาน 3.00

จํานวนผูประเมิน TQA assessor คน 3.00

จํานวนผูประเมิน TU assessor คน 100.00

     2. โครงการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1,003,500           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนหนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามแผน หนวยงาน 30.00

     3. โครงการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ของสํานักงานสนับสนุนการบริการ

และบริหารมหาวิทยาลัย

339,400              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนครั้งที่ไดรบัการตรวจติดตาม (Internal Audit) ครั้ง 1.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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จํานวนครั้งที่ไดรบัการตรวจรักษาสถานภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 

2015 (Surveillance)

ครั้ง 1.00

ฝายการคลัง      1. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงนิ บัญชี และพัสดุ (ERP) เพิ่มการ

ทํางานดวย Workflow

3,959,000           

(กองบริหารการคลังกลุมภารกิจ) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบติดตาม (Workflow) งบประมาณ และพัสดุ ระบบ 1.00

     2. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงนิ บัญชี และพัสดุ (ERP) เพิ่มการ

ทํางานดวย Mobile Application

3,103,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบMobile Application ระบบ 1.00

รวม ยุทธศาสตรที่ 2 75,381,700        

ยุทธศาสตรที่ 3 : Future Life and Society  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)

กลุมใหบริการและสนบัสนุน 

การบริหารมหาวิทยาลัย

   1. เงนิอุดหนุนกองทุนบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติมสําหรับทุนใหม) 5,400,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนรางวัลวิทยานิพธดีเดน รางวัล 38.00

จํานวนทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ทุน 35.00

จํานวนทุนผูชวยสอน ทุน 75.00

ฝายวิจัยและนวัตกรรม 1. กองทุนวิจัย 150,000,000        

(กองบริหารงานวิจัย)      1.1 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย 42,800,000         

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรจากเงนิกองทุนวิจัย มธ. ทุน 200.00

     1.2 โครงการสนับสนุนกลุมวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 28,750,000         

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ ศูนย 25.00

จํานวนหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ศูนย 74.00

     1.3 โครงการรางวัลสนับสนุนการวิจัย 22,215,000         

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย รางวัล 540.00

จํานวนรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิชาการ รางวัล 60.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)

ผูรับผิดชอบ รหัสยุทธศาสตร งบประมาณที่จัดสรร
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จํานวนรางวัลการเผยแพรผลงานสรางสรรค รางวัล 85.00

จํานวนรางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รางวัล 80.00

จํานวนรางวัลสนับสนุนผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิในทรพัยสินทางปญญา รางวัล 64.00

จํานวนรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2565 รางวัล 4.00

จํานวนรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับสวนงาน ประจําป 2565 รางวัล 20.00

     1.4 โครงการทุนเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย 32,600,000         

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนทุนโครงการ Chair Professor (ทุนป 2565 งวดที่ 2) ทุน 20.00

จํานวนโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง ทุน 35.00

     1.5 โครงการทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแกภาษาบทความ 500,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนทุนสนับสนุนการแปลหรือตรวจแกไขภาษาบทความ ทุน 50.00

     1.6 โครงการจัดทําวารสารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และระบบขอมูลการวิจัย 5,765,300           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ระบบฐานขอมูลที่เก็บรวมรวมขอมูลและบริหารจัดการดานการวิจัยของกอง

บริหารการวิจัย

ระบบ 1.00

จํานวนวารสารระดับมหาวิทยาลัยที่เผยแพรแลว ฉบับ 1.00

     1.7 โครงการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ แลกเปลี่ยนเรียนรู/ ศึกษาดูงาน/ 

ประชาสัมพันธทุนวิจัย

2,450,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนครั้งในการจัดประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานดาน

การวิจัย และการประชาสัมพันธทุนวิจัย

ครั้ง 21.00

     1.8 โครงการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดานการวิจัย 2,812,600           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จัดประชุมไดตามแผนงานที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80.00

     1.9 โครงการประเมินขอเสนอ/ผลงานวิจัย 150,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนโครงการวิจัยที่สงเขารับการประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โครงการ 150.00

จํานวนโครงการวิจัยที่สงเขารับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย โครงการ 150.00

     1.10 โครงการการสรางกิจกรรมภายใตเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 

(RUN)

1,050,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนกิจกรรมที่จัดภายใตเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) กิจกรรม 4.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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     1.11 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานมาตรฐานการวิจัย 2,620,000          

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน รอยละ 80.00

     1.12 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 287,100              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

สามารถดําเนินการดานบริหารจัดการงานวิจัยไดโดยคลองตัว กิจกรรม 3.00

     1.13 โครงการสนับสนุนกองทุนวิจัย (สวนงาน) 8,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 70.00

2. เงนิอุดหนุนกองทุนบัณฑิตศึกษา (สําหรับทุนใหม) B4.1 5,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนรางวัลวิทยานิพธดีเดน รางวัล 38.00

จํานวนทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ทุน 35.00

จํานวนทุนผูชวยสอน ทุน 75.00

รวม ยุทธศาสตรที่ 3 160,400,000       

ยุทธศาสตรที่ 4 : Future Collaboration  พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต

ฝายวิเทศสัมพันธ      1. โครงการประชาสัมพันธตางประเทศ 5,000,000           

(กองวิเทศสัมพันธ) ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

กิจกรรมสะทอนที่แสดงถึงความรวมมือกันระหวางมธ กับองคกรระหวางประเทศ คร้ัง 4.00

กิจกรรมหรือการประชุมฝกอบรมที่เก่ียวของกับดานตางประเทศใหแกนักศึกษา

และบุคลากรของ มธ  
ครั้ง 4.00

     2. โครงการสรรหานักศึกษาตางชาติเชิงรกุ 4,800,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

การรับสมัครนักศึกษาชาวตางชาติดวยวิธีพิเศษ กิจกรรม 1.00

     3. เงนิอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ 3,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวน MOU ใหม และ MOU ที่ตอสัญญา ฉบับ 30.00

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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     4. กองทุนเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา (เงินอุดหนุนกองทุนโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา มธ.)

2,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนนศ. มธ ที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน คน 120.00

จํานวนนศ. ตางชาติที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเขามาศึกษาใน มธ คน 200.00

     5. โครงการจัดนิทรรศการแนะนําหลักสูตรนานาชาติ 2,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

จํานวนคนที่เขารวมชมนิทรรศการแนะนําหลักสูตรนานาชาติ คน 160000.00

     6. โครงการ Advisory Board 200,000              

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดแนวทางในการเสริมสราง Future 

Collaboration ของมหาวิทยาลัย

ชุด 1.00

     7. โครงการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษาตางชาติแบบรับปริญญา และทุนภูฏาน 

(สําหรับทุนใหม)

3,000,000           

ผลผลิต (Output) หนวยนับ คาเปาหมาย

ทุนนักศึกษาตางชาติ ระดับปริญญาตรี  ทุน 13.00

ทุนนักศึกษาตางชาติ ระดับปริญญาโท  ทุน 27.00

รวม ยุทธศาสตรที่ 4 20,000,000        

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/เปาหมายการดําเนนิงาน  

งบประมาณที่จัดสรร
(ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
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