
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 ภายใต้โครงการ PSU Open Mobility พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________________ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณให้ด าเนินโครงการ PSU Open Mobility 
เ พ่ือ พัฒนาความร่ วมมือกับนานาชาติ ในการสร้ า งองค์ความรู้ และนวัตกรรม  ภายใต้แผนงาน 
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับความ
เป็นนานาชาติ จึงจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 ๑. มูลค่าทุน  
 ๑.๑ หลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ ทุน ทุนละ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) จ านวน ๗ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เงื่อนไขการขอรับทุน 
 ๒.๑ หลักสูตรสองปริญญา (Double degree)  
  - เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) 
หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ในลักษณะสองปริญญา (Double degree) ร่วมกับ   
มหาวิยาลัยในต่างประเทศท่ีระบุในเล่มหลักสูตร และ 
  - ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
  - กรณีที่หลักสูตรมีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระดับคณะ/มหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดท า Addendum to MoU/MoA ใน
ระดับหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
 ๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
  - เป็นหลักสูตร/คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) 
หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ในลักษณะประกาศนียบัตร (Non degree) ร่วมกับ    
มหาวิยาลัยในต่างประเทศ และ 
  - ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
  - กรณีที่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระดับหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดท า Addendum to MoU/MoA 
ในระดับหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
 

๓. ขั้นตอนการ... 



- ๒ - 

 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๓.๑ จัดท าข้อเสนอการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 ๓.๒ ด าเนินการส่งเอกสารตามข้อ ๓.๑ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  ๓.๓ เมื่อหลักสูตรได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ จัดท าข้อตกลงการด าเนินการเพ่ือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
   ๓.๓.๒ เสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของหลักสูตรทุก ๓ เดือน 
  ๓.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ๕. รายละเอียดและเงื่อนไขการสนับสนุนทุน 
  ๕.๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง รายละเอียด ดังนี้ 
 Double degree Non degree 
๕.๑.๑ ค่าประชุมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (จ านวน ๑ 
เที่ยว) 

๑๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๕.๑.๒ ค่าประชุมด าเนินการ ได้แก่ ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุม
ก าหนดหลักเกณฑ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า ประชุมสรุปผล ไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง   

๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๕.๑.๓ ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๕.๑.๔ ค่าจัดท าการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ์
ของหลักสูตร 

๖๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๕.๑.๕ ค่าประชุมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๕.๑.๖ ค่าเอกสาร ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๕.๑.๗ ค่าติดต่อสื่อสารและอ่ืน ๆ ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

  ๕.๒ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ ๑ จ านวน ๖๐% ได้รับเมื่อผ่านการพิจารณาให้ด าเนินการ 
  ส่วนที่ ๒ จ านวน ๔๐% ได้รับเมื่อมีผลลัพธ์ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องน าส่งสรุปผลการด าเนินงานและหลักฐานตามรายละเอียดในตาราง
แนบ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

หลักสูตรสองปริญญา (Double degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
(๑) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตาม
ข้อ ๒ 

(๑) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตาม
ข้อ ๒ 

(๒) แผนการศึกษาส าหรับหลักสูตรสองปริญญา 
 

(๒) แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตร Non degree ที่ไม่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา 

(๓) ใบเสร็จ / ใบส าคัญรับเงิน (๓) ใบเสร็จ / ใบส าคัญรับเงิน 

๖. ระยะเวลา... 



-๓- 

 ๖. ระยะเวลาการให้ทุน   
 ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

 ๗. วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินการ

ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา/หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non degree) รวมถึงมีความสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research 
University) ในสาขาวิชายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือสาขาอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

     

        ประกาศ ณ  วันที่  

                                                                   
            

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
                                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การสนับสนุนทุนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 ภายใต้โครงการ PSU OPEN MOBILITY พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________________ 

 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณให้ด าเนินโครงการ PSU OPEN MOBILITY 
เ พ่ือ พัฒนาความร่ วมมือกับนานาชาติ ในการสร้ า งองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แผนงาน 
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับความ
เป็นนานาชาติ จึงจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 ๑. มูลค่าทุน  
 ๑.๑ หลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ ทุน ทุนละ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) จ านวน ๗ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เงื่อนไขการขอรับทุน 
 ๒.๑ หลักสูตรสองปริญญา (Double degree)  
  - เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) 
หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ในลักษณะสองปริญญา (Double degree) ร่วมกับ   
มหาวิยาลัยในต่างประเทศท่ีระบุในเล่มหลักสูตร และ 
  - ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
  - กรณีที่หลักสูตรมีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระดับคณะ/มหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดท า Addendum to MoU/MoA ใน
ระดับหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
 ๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
  - เป็นหลักสูตร/คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) 
หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ในลักษณะประกาศนียบัตร (Non degree) ร่วมกับ    
มหาวิยาลัยในต่างประเทศ และ 
  - ต้องจัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
  - กรณีที่มีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระดับหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดท า Addendum to MoU/MoA 
ในระดับหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 
 

๓. ขั้นตอนการ... 



- ๒ - 

 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๓.๑ จัดท าข้อเสนอการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 ๓.๒ ด าเนินการส่งเอกสารตามข้อ ๓.๑ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  ๓.๓ เมื่อหลักสูตรได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ จัดท าข้อตกลงการด าเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
   ๓.๓.๒ เสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของหลักสูตรทุก ๓ เดือน 
  ๓.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ๕. รายละเอียดและเงื่อนไขการสนับสนุนทุน 
  ๕.๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง รายละเอียด ดังนี้ 
 Double degree Non degree 
๕.๑.๑ ค่าประชุมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (จ านวน ๑ 
เที่ยว) 

๑๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๕.๑.๒ ค่าประชุมด าเนินการ ได้แก่ ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุม
ก าหนดหลักเกณฑ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้า ประชุมสรุปผล ไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง   

๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๕.๑.๓ ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒ 
ครั้ง 

๑๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๕.๑.๔ ค่าจัดท าการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ์
ของหลักสูตร 

๖๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๕.๑.๕ ค่าประชุมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๕.๑.๖ ค่าเอกสาร ๑๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๕.๑.๗ ค่าติดต่อสื่อสารและอ่ืน ๆ ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

  ๕.๒ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ ๑ จ านวน ๖๐% ได้รับเมื่อผ่านการพิจารณาให้ด าเนินการ 
  ส่วนที่ ๒ จ านวน ๔๐% ได้รับเมื่อมีผลลัพธ์ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องน าส่งสรุปผลการด าเนินงานและหลักฐานตามรายละเอียดในตาราง
แนบ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

 หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
(๑) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตาม
ข้อ ๒ 

(๑) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดตาม
ข้อ ๒ 

(๒) แผนการศึกษาส าหรับหลักสูตรสองปริญญา 
 

(๒) แบบฟอร์มขอเปิดหลักสูตร Non degree ที่ไม่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา 

(๓) ใบเสร็จ / ใบส าคัญรับเงิน (๓) ใบเสร็จ / ใบส าคัญรับเงิน 

๖. ระยะเวลา... 



-๓- 

 ๖. ระยะเวลาการให้ทุน   
 ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

 ๗. วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินการ

ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา/หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non degree) รวมถึงมีความสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier Research 
University) ในสาขาวิชายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือสาขาอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

     

        ประกาศ ณ  วันที่  

                                                                   
                (ลงชื่อ)    จุฑามาส  ศตสุข 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 
(นลินี  จิโรภาส)             นลินี/ร่าง/พิมพ์ 
นักวิชาการศึกษา                         ศิริลักษณ์/ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

ข้อเสนอขอรับการจัดสรรทุน 
การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 ภายใต้โครงการ PSU OPEN MOBILITY 
 

๑. ชื่อหลักสูตร……………………………………………………..สาขาวิชา..................................... 
   คณะ..........................................................................วิทยาเขต..................................... 

๒. หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓. วัตถุประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ข้อมูลของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่คาดว่าจะเป็นคู่ร่วมพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. สถานะปัจจุบันของหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....   เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. .… 
   จ านวนรับนักศึกษาต่อปี..................………….…………................................... 

๖. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

๗. แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) 
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

แผนการด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
          
          

๘. งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๙. คณะท างาน/ผู้ประสานงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมาย เหตุ  :  ส ามารถตรวจสอบรายชื่ อมหาวิทยาลั ย ในต่ า งประ เทศที่ มี  MoU และ  MoA กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://iao.psu.ac.th 



 

ข้อเสนอขอรับการจัดสรรทุน 
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 ภายใต้โครงการ PSU OPEN MOBILITY 
 

๑. ชื่อหลักสูตร……………………………………………………..สาขาวิชา..................................... 
   คณะ..........................................................................วิทยาเขต..................................... 

๒. หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓. วัตถุประสงค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ข้อมูลของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่คาดว่าจะเป็นคู่ร่วมพัฒนาหลักสูตร Non degree 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๕. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   จ านวนรุ่นที่เปิดต่อปี............................................................   จ านวนผู้เรียนต่อรุ่น.......................................................… 
   คาดว่าจะเริ่มรับผู้เรียนวันที่..................…เดือน……….…………....................พ.ศ. .... 

๖. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร Non degree 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

๗. แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อตกลงความกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
แผนการด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

          
          
          

๘. งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๙. คณะท างาน/ผู้ประสานงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมาย เหตุ  :  ส ามารถตรวจสอบรายชื่ อมหาวิทยาลั ย ในต่ า งประ เทศที่ มี  MoU และ  MoA กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://iao.psu.ac.th 


