
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange 

ภายใตแ้ผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________________ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม/การเรียนการ
สอนในรูปแบบ Virtual Exchange ในโครงการ PSU Open Mobility เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ
ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนา
วิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับ
อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ จึงสนับสนุนงบประมาณตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. งบประมาณสนับสนุน  
  สนับสนุนงบประมาณ หัวข้อละ ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนทั้งหมด ๑๐๐ หัวข้อ 

 ๒. คุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ 
  ๒.๑ เป็นการจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  
   ๒.๒ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗ คน และ
ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย ๕ คน  
    ๒.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
และตอ้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย ๓ คน 
  ๒.๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/จัดการเรียนการสอนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
   ๒.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมภายในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ และต้องด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๓.๑ จัดท าข้อเสนอการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 ๓.๒ ส่งเอกสารตามข้อ ๓.๑ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะประกาศผลการพิจารณา ภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 

๓.๓ กรณีท่ี... 
 



 
 

- ๒ - 
 
 ๓.๓ กรณีที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาการจัดกิจกรรม ให้ด าเนินการแจ้ง
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  ๓.๔ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และหลักฐานการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
รูปภาพการจัดกิจกรรม รายชื่อและลายมือชื่อของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไฟล์บันทึกการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม และแบบประเมิน ไปยังส านักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

 ๔. วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 ๔.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ ๑ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้รับเมื่อผ่านการพิจารณาให้ด าเนินกิจกรรม 
  ส่วนที่ ๒ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ได้รับเมื่อด าเนินการตามรายละเอียดข้อ ๓.๔  
  ๔.๒ กรณีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว และไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ จะต้องคืน
เงินทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย 

  ๕. วิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการจะพิจารณาจากความพร้อมในการจัดกิจกรรม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 
        ประกาศ ณ  วันที่  
                                               
 

                                
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 

                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ส าเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange 

ภายใตแ้ผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
____________________ 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม/การเรียนการ
สอนในรูปแบบ Virtual Exchange ในโครงการ PSU OPEN MOBILITY เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ
ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถ พัฒนา
วิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับ
อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ จึงสนับสนุนงบประมาณตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. งบประมาณสนับสนุน  
  สนับสนุนงบประมาณ หัวข้อละ ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนทั้งหมด ๑๐๐ หัวข้อ 

 ๒. คุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ 
  ๒.๑ เป็นการจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  
   ๒.๒ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗ คน และ
ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย ๕ คน  
    ๒.๒.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
และตอ้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย ๓ คน 
  ๒.๓ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/จัดการเรียนการสอนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
   ๒.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมภายในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ และต้องด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๓.๑ จัดท าข้อเสนอการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
 ๓.๒ ส่งเอกสารตามข้อ ๓.๑ ไปยังส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจะประกาศผลการพิจารณา ภายในวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

 
๓.๓ กรณีท่ี... 

 



 
 

- ๒ - 
 
 ๓.๓ กรณีที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาการจัดกิจกรรม ให้ด าเนินการแจ้ง
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  ๓.๔ ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และหลักฐานการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
รูปภาพการจัดกิจกรรม รายชื่อและลายมือชื่อของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไฟล์บันทึกการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม และแบบประเมิน ไปยังส านักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

 ๔. วิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 ๔.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
       ส่วนที่ ๑ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ได้รับเมื่อผ่านการพิจารณาให้ด าเนินกิจกรรม 
  ส่วนที่ ๒ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท ได้รับเมื่อด าเนินการตามรายละเอียดข้อ ๓.๔  
  ๔.๒ กรณีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว และไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ จะต้องคืน
เงินทั้งหมดแก่มหาวิทยาลัย 

  ๕. วิธีการคัดเลือก 
     คณะกรรมการจะพิจารณาจากความพร้อมในการจัดกิจกรรม ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 
        ประกาศ ณ  วันที่  
                                               
 

     (ลงชื่อ)     จุฑามาส  ศตสุข 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 

                                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
เอกสารแนบท้าย 

 
 

ข้อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
การจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน ภายใต้โครงการ The Virtual Exchange 

 
๑. ชื่อหัวข้อกิจกรรม/การเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. อาจารย์/ผู้ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

ชื่อ-นามสกุล.............................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................... 
คณะ/หน่วยงาน ....................................................... 
โทรศัพท์ ................................................................... 
e-mail ..................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล.............................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................... 
คณะ/หน่วยงาน ....................................................... 
โทรศัพท์ ................................................................... 
e-mail ..................................................................... 

หมายเหตุ: แนบหนังสือหรืออีเมล์ตอบรับการร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๔. วันที่และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน 
 
 เริ่มจัดกิจกรรมวันที่................เดือน…………………………พ.ศ. ................ 
 สิ้นสุดกิจกรรมวันที่................เดือน…………………………พ.ศ. ................ 
 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น……………………………………………ชั่วโมง 
 

๕. แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม  
 

หัวข้อการสอน/กิจกรรม วิธีการสอน/วิธีการจัดกิจกรรม การวัดและการประเมินผล 
   

๖. จ านวนของนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม  
 นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..............................คน 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ................................คน 
 

๗. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


