
                                                 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร5 

เร่ือง ทุนสนับสนุนและส=งเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน5 PSU MOOC 

(PSU Massive Open Online Course) เพ่ือส=งเสริมการเรียนรูWตลอดชีวิต 

ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 ได4จัดสรรงบประมาณเงินรายได4ประจำป< ๒๕๖๖ เพื่อสDงเสริมให4

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open 

Online Course)  รวมทั้งการพัฒนาให4บุคลากรมีความรู4 ความเข4าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบตDาง ๆ และนำความรู4ไปสูDการจัดการชั้นเรียนอยDางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีเปhนการ

ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู4เพื่อสร4างคุณลักษณะและทักษะที่จำเปhนในระดับอุดมศึกษาสูDการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน และการเรียนรู4ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยDางเทDาเทียมและทั่วถึง จึงได4จัดสรรทุนสนับสนุนดังกลDาวขึ้น โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. ชื ่อทุน ทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื ่อการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU 

Massive Open Online Course) เพ่ือสDงเสริมการเรียนรู4ตลอดชีวิต ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

๒. ทุนและจำนวนการสนับสนุน 

                     ๒.๑   ๑ ทุน ตDอ ๑ รายวิชา (จำนวนทุนละไมDน4อยกวDา ๕ ชั่วโมงการเรียนรู4  โดย ๑ ชั่วโมง 

การเรียนรู4เทDากับ วิดีโอ ๒ คลิป วิดีโอแตDละคลิปมีความยาวไมDน4อยกวDา ๕ นาที และ ไมDเกิน ๑๐ นาที  ดังน้ัน  

๕ ช่ัวโมงการเรียนรู4 เทDากับวิดีโอ ๑๐ คลิป จำนวนไมDต่ำกวDา ๕๐ นาที และไมDเกิน ๑๐๐ นาที)   

หมายเหตุ:  ๑ หนDวยกิต จะเทียบเทDา ๑๕ ช่ัวโมงการเรียนรู4   

  ๒.๒ จำนวนทุนท่ีสนับสนุนทุนท้ังส้ิน ประมาณ ๓๐ ทุน หรือ ๑๕๐ ช่ัวโมงการเรียนรู4 

 

 ๓. ขอบเขตการผลิตส่ือ 

  ๓.๑ การพัฒนาสื่อให4เปhนไปตามขอบเขตงานทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อส Dงเสร ิมการเร ียนรู 4ตลอดชีวิต  

(ตามเอกสารแนบท4าย) 

                                                                                                                /๓.๒ ผู 4ผลิตส่ือ

...     



๓.๒ ผู4ผลิตสื่อสามารถขอทุนสนับสนุนได4ตั้งแตDวันที่มีประกาศของมหาวิทยาลัย และหมดเขต

การขอรับทุนภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๖  

                     ๓.๓ ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๐ วันนับต้ังแตDวันได4รับอนุมัติทุน 

๓.๔ หากผู4ผลิตส่ือได4ลาออกหรือส้ินสุดการปฏิบัติงานให4ทางหนDวยงานต4นสังกัดแจ4งกลับมายัง

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 

๔. ข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุน 

๔.๑ ผู 4ขอรับทุนกรอกใบสมัครทุนและสDงใบสมัครมายังอีเมล psumooc@gmail.com  

โดยสามารถดาวน 1 โหลดใบสม ั คร ได 4ท ี ่  เ ว ็ บ ไซต 1 สำน ั กการศ ึ กษาและนว ั ตกรรมการ เร ี ยน รู4  

(https://eila.psu.ac.th/)  

๔.๒  คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติผู4ได4รับทุน ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๔.๓  มหาวิทยาลัย โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู4 แจ4งผลการพิจารณาทุนไป

ยังคณะหนDวยงานต4นสังกัด เพื่อให4ผู4รับทุนจัดหาผู4ทรงคุณวุฒิที่เปhนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 
จำนวน ๑ ทDาน เพ่ือประเมินเน้ือหาวิชาและข4อสอบท่ีใช4ในการผลิตส่ือของผู4ขอรับทุน  

                     ๔.๔ ผู4ได4รับทุน จะต4องผDานการอบรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสำนัก

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู4กำหนดไว4  

 ๔.๕ ผู4ได4รับทุนดำเนินการผลิตส่ือการเรียนการสอนให4แล4วเสร็จ ตามข4อ ๓.๓  

   

๕. ลักษณะการเบิกจ=าย  

๕.๑ การเบิกจDายเปhนลักษณะคDาตอบแทน โดยแบDงจDายออกเปhน ๒ งวด ดังน้ี 

 ๕.๑.๑ งวดท่ี ๑ เบิกจDาย ๔๐% ของคDาตอบแทนท้ังหมด  

 ๕.๑.๒ งวดท่ี ๒ เบิกจDาย ๖๐% ของคDาตอบแทนท้ังหมด  

๕.๒ การเบิกจDายแตDละงวด จะต4องผDานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการเรียน 

การสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) 

๕.๓ หากผู4ขอรับทุนสละสิทธ์ิ/ยกเลิกการผลิตส่ือหรือผลิตส่ือไมDแล4วเสร็จตามกำหนด 

ระยะเวลา ตามข4อ ๓.๓  ผู4ขอรับทุนจะต4องคืนเงินให4กับมหาวิทยาลัยตามท่ีได4รับไป  

 

               ๖. หลักการพิจารณาและประเมินทุนสนับสนุนและส=งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน5 

PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพ่ือส=งเสริมการเรียนรูWตลอดชีวิต   

 เกณฑ1การพิจารณาและประเมินผลให4เปhนไปตามขอบเขตงานทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อสDงเสริมการเรียนรู4

ตลอดชีวิต (ตามเอกสารแนบท4าย) 

       

     /๗. การกำหนด... 



๗. การกำหนดผูWทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความถูกตWองของเน้ือหา 

เนื่องจากการผลิตสื่อตDาง ๆ จะต4องมีการควบคุมคุณภาพการผลิต ดังนั้น จึงจำเปhนต4องมี 

การแตDงตั้งผู4ทรงคุณวุฒิเนื้อหาเพื่อพิจารณาเห็นชอบความถูกต4องของเนื้อหาและข4อสอบในสื่อท่ีจะผลิต

ข้ึน  

 

จึงประกาศให4ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๖  

 

 

         #sg01# 

    

              (ผู4ชDวยศาสตราจารย1 ดร.เถกิง วงศ1ศิริโชติ) 

     รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ1 

       ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของงาน  

ทุนสนับสนุนและส=งเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน5 PSU MOOC (PSU Massive Open 

Online Course) เพ่ือส=งเสริมการเรียนรูWตลอดชีวิต 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 

ทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื ่อการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open 

Online Course) เพื่อสDงเสริมการเรียนรู4ตลอดชีวิต ได4ให4ความสำคัญตDอการจัดการเรียนรู4ตลอดชีวิตของ

ประชากรทุกเพศทุกวัย โดยใช4เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปhนเครื่องมือเพื่อให4 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป สามารถเข4าสูDองค1ความรู4ตDาง ๆ ได4โดยงDายและไร4ขีดจำกัด และยังเปhนการสร4างโอกาสการศึกษาเรียนรู4

ตลอดชีวิตอยDางเทDาเทียมกัน อันจะสDงผลให4เกิดการพัฒนาสูDสังคมแหDงการเรียนรู4ที่ไมDสิ้นสุดและได4มีการขยาย

ผลการดำเนินการโดยการเผยแพรDวิธีการแบDงป�นความรู4ที่ได4จากการปฏิบัติจริงสูDบุคลากรการศึกษาอื่น ๆ อยDาง

แพรDหลาย 

 

ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศภายใต4แนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด4วย

ความรู4และนวัตกรรมซึ่งสอดคล4องกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) นั้น และเพื่อปรับให4ก4าวทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทตDาง ๆ สถาบันอุดมศึกษาจึงมีสDวนชDวยในเรื่อง 

การให 4ความร ู 4  การพ ัฒนาท ักษะ ผล ิตบ ัณฑ ิตท ี ่ ตรงก ับความต 4องการของตลาดแรงงาน ซ่ึ ง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 เปhนสDวนหนึ่งในการขับเคลื่อน ที่นำเอาแนวคิดดังกลDาวมาประยุกต1ใช4ในการ

สนับสนุนและสDงเสริมเพื่อนโยบายสำหรับแผนพัฒนาประเทศ  ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1ได4จัดทุน

สนับสนุนและสDงเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) 

เพื ่อสDงเสริมการเรียนรู 4ตลอดชีวิต พ.ศ. 2566 ให4มีร ูปแบบรายวิชาที ่อยู DในอุตสาหกรรมแหDงอนาคต  

(10 – S curve) รูปแบบรายวิชาท่ีเปhนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ที่เน4นการสร4างทักษะ การ

คิดวิเคราะห1 การแก4ป�ญหา รวมถึงรายวิชารูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหมD  ประกอบด4วย เศรษฐกิจ

หลัก 3 ด4าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจ

สีเขียว (Green Economy) ที่สอดคล4องกับเป�าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  อันเปhนเป�าหมายหลักของ

ประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะความรู4และเสริมสร4างศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให4มี

ความพร4อมในการก4าวสูD Thailand 4.0 

 

 

 

 

 

/2.วัตถุ... 



2.  วัตถุประสงค5 

2.1 เพื่อสDงเสริมการผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนที่สอดคล4องกับ S-Curve, BCG และ การพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 

2.2 เ พ่ือสDง เสริมให4 บุคลากรผลิตส่ือการเ รียนการสอนในรายวิชาตDาง ๆ  แบบออนไลน1   

PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อการเรียนรู4ตลอดชีวิต 

2.3 เพ่ือนำคDาระดับคะแนนของรายวิชาบนระบบ PSU MOOC (PSU Massive Open Online 

Course) ซ่ึงมีเน้ือหาสาระในสัดสDวนท่ีสามารถเทียบโอนเข4ากับบางรายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 

 

3.  ขอบเขตและการดำเนินการ 

3.1 คำจำกัดความในขอบเขตการดำเนินงาน 

รายวิชา หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ หรือ สDวนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร 

การเรียนการสอนปกติ หรือ เน้ือหาความรู4เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได4   

ชั่วโมงการเรียนรู4 หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่ผู4เรียนใช4ในการเรียนรายวิชา (หนDวยเปhนชั่วโมง) 

ประกอบด4วย เวลาในการเรียนรู4จากสื่อวีดิทัศน1 เวลาในการเรียนรู4จากเอกสารความรู4 และเวลาในการทำกิจกรรม

การเรียนท้ังหมดของรายวิชา ฯลฯ หรือโมดูล 

ช่ัวโมงส่ือวีดิทัศน1 หมายถึง ระยะเวลาท้ังหมดของส่ือวีดิทัศน1ท่ีปรากฏในรายวิชาหรือโมดูล 

โมดูล หมายถึง การเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular System) เปhนรูปแบบการเรียนการสอน

ที่มีความสมบูรณ1ในตัวทั้งเนื้อหา กิจกรรมและกระบวนการวัดและการประเมินผล โดยมีจุดมุDงหมายเพ่ือพัฒนา

ผู 4เร ียนให4เกิดผลลัพธ1การเรียนรู 4 (Learning Outcome) ตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค1ที ่ได4วางไว4 

                 Hybrid Learning คือ การสอนแบบผสมผสาน โดยการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายรวมกับ

การจัดการเรียนรู4รูปแบบอื่น ที่เน4นการสร4างทักษะ การคิดวิเคราะห1 การแก4ป�ญหา ที่สามารถวัดและประเมิน

ผลลัพธ1การเรียนรู4 (Learning Outcome) ได4ตามวัตถุประสงค1ท่ีระบุไว4ในรายวิชา 

       Bio-Circular-Green Economy (BCG)  คือ รายวิชารูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหมD  

ประกอบด4วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด4าน  คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy)  และ เศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy)  ได4แกD รายวิชาด4านเกษตรและอาหาร  พลังงานและ

วัสดุ สุขภาพการแพทย1และการทDองเที่ยวและการบริการ ที่สอดคล4องกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)

              S-Curve คือ รายวิชาที่อยูDในอุตสาหกรรมแหDงอนาคต (10 – S-Curve) เปhนเป�าหมายหลักของ

ประเทศ ภายใต4โมเดลการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด4วย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ได4แกD รายวิชาด4าน

ยานยนต1สมัยใหมD อิเล็กทรอนิกส1อัจฉริยะ การทDองเที่ยวกลุDมรายได4ดีและการทDองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุDนยนต1เพ่ืออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส1 เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ ดิจิทัลและการแพทย1ครบวงจร 

 

 

/3.2 ขอบเขต... 



3.2  ขอบเขตและการดำเนินงาน  

       ผู4ขอรับทุนจะต4องนำส่ือท่ีผลิตมาใช4ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน1ในระบบ PSU MOOC  

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 โดยมีข้ันตอนและการดำเนินการดังน้ี 

3.2.1 ผู4ขอรับทุนจะต4องผDานการอบรมตามท่ีกำหนด ประกอบด4วย 

        3.2.1.1 การเขียนและออกแบบแผนการสอน 

      3.2.1.2 การถDายทำและตัดตDอวีดิทัศน1  

3.2.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช4งานระบบ PSU MOOC 

3.2.2 ผู4ขอรับทุนจะต4องดำเนินการผลิตส่ือเพ่ือนำมาเป�ดเปhนรายวิชาในระบบ PSU MOOC 
พร4อมข4อสอบ ดังน้ี 

3.2.2.1 แตDละรายวิชาหรือโมดูลจะต4องนำเสนอเน้ือหาโดยใช4ส่ือวีดิทัศน1เปhนหลัก โดยส่ือ 

วีดิทัศน1แตDละคลิปจะต4องมีความยาวไมDต่ำกวDา 5 นาที และ ไมDเกิน 10 นาที    

3.2.2.2 ส่ือวิดีทัศน1ในระบบ PSU MOOC มีความยาวประมาณ 10 - 20 นาที ใช4เทียบ 

กับ 1 ช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนปกติในช้ันเรียน หรือ 1 ช่ัวโมงการเรียนรู4 

        3.2.2.3 แปลคำบรรยายประกอบเปhนภาษาอังกฤษ (Subtitle) ลงในส่ือวิดีโอ  

                           3.2.2.4 จัดทำข4อสอบเพ่ือใช4สำหรับการเรียนในระบบ PSU MOOC โดยมีข4อสอบ 

กDอนเรียนและหลังเรียนจำนวนไมDน4อยกวDา 5 ข4อ ตDอ 1 ชั่วโมงการเรียนรู4 หรือจำนวนไมDน4อยกวDา 25 ข4อ ของ

แตDละรายวิชาหรือโมดูล (ข4อสอบกDอนเรียนและข4อสอบหลังเรียนสามารถใช4ข4อสอบชุดเดียวกันได4) 

        3.2.2.5 แตDละรายวิชาหรือโมดูลต4องมีการนำเสนอเน้ือหาด4วยส่ืออ่ืน ๆ เชDน กิจกรรม 

การเรียนรู4 เอกสารอDานเพ่ิมเติม แหลDงทรัพยากรการเรียนรู4 อ่ืน ๆ เชDน ไฟล1นำเสนอ นามสกุล .PDF 

       3.2.2.6  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียน  และปฏิสัมพันธ1เปhนไปตามหลักการเรียนการ

สอนของ PSU MOOC ที ่เน4นให4ผู 4 เร ียนสามารถเรียนรู 4ด 4วยตัวของผู 4เร ียนเองโดยผู 4สอนเปhนผู 4อำนวย 

ความสะดวก 

      3.2.2.7 แตDละรายวิชาหรือโมดูลจะออกประกาศนียบัตรในระบบ PSU MOOC  

โดยอ ัต โนม ัต ิ  หากผ ู 4 เ ร ี ยนม ี คะแนนรวมผDานตามเกณฑ1การประเม ินในรายว ิชาหร ือโมด ูล โดย

ผDานการรับรองจากอาจารย1ผู4สอนหลักพร4อมผู4อำนวยการหนDวยงานต4นสังกัด กำกับในประกาศนียบัตร 

     3.2.2.8  แตDละรายวิชาหรือโมดูลจะต4องดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยDางน4อย 1 คร้ัง  

กDอนส้ินสุดโครงการ 

      3.2.2.9 เกณฑ1การประเมินการผDานของแตDละรายวิชาหรือโมดูลของผู4เรียน ต4องกำหนด

ไมDน4อยกวDา 60%  

           3.2.2.10 จัดทำรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ในแตDละรายวิชาหรือโมดูล โดย

จัดทำสรุปตามแบบฟอร1มท่ีกำหนด  

 

 

 

/3.3 แนวทาง... 



3.3 แนวทางการจัดทำรายวิชาหรือโมดูล MOOC เพ่ือสอนในระบบ PSU MOOC 

                การจัดทำรายวิชาหรือโมดูล MOOC เพ่ือสอนในระบบ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร1 มีมาตรฐานที่ใช4เปhนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการกำหนด

ขอบเขตเพ่ือใช4ในการดำเนินงาน 5 องค1ประกอบหลัก คือ 

3.3.1 ประมวลรายวิชา  

3.3.2 โครงสร4างเน้ือหาและบทเน้ือหา  

3.3.3 การให4ข4อมูลรายวิชาและข4อสอบ  

3.3.4 การนำรายวิชาเผยแพรDในระบบ PSU MOOC 

3.3.5 สรุปผลการจัดการเรียนการสอน  

 

4. ขWอกำหนดดWานลิขสิทธ์ิ  

 4.1 ผู4ขอรับทุนจะต4องเปhนผู4รับผิดชอบ หากมีป�ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานที่ผลิตขึ้นใน
รายวิชา เชDน เนื้อหา ภาพ เสียง วีดิทัศน1 รูปแบบตัวอักษร สื่อการเรียนการสอน ข4อสอบ ซอฟต1แวร1และ
ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ท่ีนำมาใช4ในการเรียนการสอน 

4.2 ผู 4ขอรับทุนจะต4องอนุญาตสิทธิ ์ของสื ่อ ภาพ เสียง วีดิทัศน1 เนื ้อหาตามสัญญาอนุญาตสิทธ์ิ 
Creative Commons อยDางน4อย CC BY NC SA 

4.3 ส่ือและเน้ือหา รวมถึงผลงานสร4างสรรค1อ่ืน ๆ  ท่ีเกิดข้ึน จะเปhนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 
รDวมกับผู4รับผิดชอบรายวิชา โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1ยินดีอนุญาตให4ผู4รับผิดชอบรายวิชาหรือบุคคล
ท่ัวไปสามารถนำส่ือและเน้ือหา ไปใช4ประโยชน1ในการจัดการศึกษา และขอกำหนดตำแหนDงทางวิชาการ หรือเพ่ือ
ประโยชน1ทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีไมDมีคDาตอบแทนหรือไมDหวังผลเชิงพาณิชย1 

 
5. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ีได4รับอนุมัติทุน  

 

6. งบประมาณ 

6.1 รายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวข4องกับการบูรณาการหรือผสมผสานศาสตร1ทางด4าน  

S-Curve หรือ BCG จำนวน 10 ทุน ทุนละ 45,000 บาท  

6.2 รายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวข4องกับ S-Curve หรือ BCG จำนวน 10 ทุน ทุนละ 

35,000 บาท  

6.3 รายวิชาท่ัวไปท่ีนอกเหนือจากข4อ 6.1- 6.2 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท  

 

 

 

 

 

/7.หลักการ... 



7. หลักการพิจารณาทุนผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน5 PSU MOOC 

7.1 รายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนถูกต4องตามเกณฑ1ที่ได4กำหนดไว4ในข4อ 6.1-6.3 และรายวิชาท่ี

สอดคล4องกับเป�าหมายการพัฒนาอยDางย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

7.2 จำนวนเงินทุนแตDละประเภทขึ้นอยูDกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ภายใต4งบประมาณที่ได4

จัดสรรไว4 

7.3 รายวิชาใหมDหรือรายวิชาท่ีมีความนDาสนใจ นอกเหนือจากรายวิชาท่ีมีอยูDเดิมในระบบ PSU MOOC 

7.4 รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาในรายวิชาท่ีมีความหลากหลายและนDาสนใจ 

7.5 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปhนท่ีส้ินสุด 

 

8. การส=งมอบงานและการเบิกจ=ายเงิน 

งวดท่ี 1 จ=ายค=าตอบแทนรWอยละ 40 ของค=าตอบแทนท้ังหมด เม่ือผู4รับผิดชอบสDงมอบงานในรูปแบบ 

       ไฟล1นามสกุล .docx และ .pdf ภายใน 30 วัน  นับจากวันท่ีได4รับอนุมัติทุน 

         ประกอบดWวย 

         1. รายงานผลตามข4อ 3.3.1, 3.3.2 ของแตDละรายวิชา 

  2. รายงานผลการเข4ารับการอบรมของผู4รับผิดชอบรายวิชาตามข4อ 3.2.1  

 งวดท่ี 2 จ=ายค=าตอบแทนรWอยละ 60 ของค=าตอบแทนท้ังหมด  เม่ือผู4รับผิดชอบสDงมอบงานใน 

รูปแบบไฟล1นามสกุล .docx และ .pdf ภายใน 150 วัน   

            ประกอบดWวย 

            รายงานผลตามข4อ 3.3.3, 3.3.4, และ 3.3.5 ของแตDละรายวิชา  

 

9. ผลท่ีคาดว=าจะไดWรับ 

9.1 จำนวนรายว ิชาในร ูปแบบออนไลน1  PSU Massive Open Online Course (MOOC) ของ

มหาวิทยาลัย ท่ีสอดคล4องกับนโยบายแผนพัฒนาประเทศ ได4แกD S-Curve, BCG และการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  

เพ่ิมมากข้ึน 

9.2 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีแหลDงการเรียนรู4ออนไลน1ที่มีคุณภาพ สามารถเรียนได4ทุก

เวลา ทุกสถานท่ีตามความพร4อมของแตDละคน 

 

 

 

 



 

(สำเนา) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 

เร่ือง ทุนสนับสนุนและส@งเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน9 PSU MOOC 

(PSU Massive Open Online Course) เพ่ือส@งเสริมการเรียนรูXตลอดชีวิต 

ประจำป\งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 ได4จัดสรรงบประมาณเงินรายได4ประจำป< ๒๕๖๖ เพื่อสDงเสริมให4

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open 

Online Course)  รวมทั้งการพัฒนาให4บุคลากรมีความรู4 ความเข4าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบตDาง ๆ และนำความรู4ไปสูDการจัดการชั้นเรียนอยDางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีเปhนการ

ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู4เพื่อสร4างคุณลักษณะและทักษะที่จำเปhนในระดับอุดมศึกษาสูDการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน และการเรียนรู4ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยDางเทDาเทียมและทั่วถึง จึงได4จัดสรรทุนสนับสนุนดังกลDาวขึ้น โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. ชื ่อทุน ทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื ่อการเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU 

Massive Open Online Course) เพ่ือสDงเสริมการเรียนรู4ตลอดชีวิต ประจำป<งบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

๒. ทุนและจำนวนการสนับสนุน 

                     ๒.๑   ๑ ทุน ตDอ ๑ รายวิชา (จำนวนทุนละไมDน4อยกวDา ๕ ชั่วโมงการเรียนรู4  โดย ๑ ชั่วโมง 

การเรียนรู4เทDากับ วิดีโอ ๒ คลิป วิดีโอแตDละคลิปมีความยาวไมDน4อยกวDา ๕ นาที และ ไมDเกิน ๑๐ นาที  ดังน้ัน  

๕ ช่ัวโมงการเรียนรู4 เทDากับวิดีโอ ๑๐ คลิป จำนวนไมDต่ำกวDา ๕๐ นาที และไมDเกิน ๑๐๐ นาที)   

หมายเหตุ:  ๑ หนDวยกิต จะเทียบเทDา ๑๕ ช่ัวโมงการเรียนรู4   

  ๒.๒ จำนวนทุนท่ีสนับสนุนทุนท้ังส้ิน ประมาณ ๓๐ ทุน หรือ ๑๕๐ ช่ัวโมงการเรียนรู4 

 

 ๓. ขอบเขตการผลิตส่ือ 

  ๓.๑ การพัฒนาสื่อให4เปhนไปตามขอบเขตงานทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อส Dงเสร ิมการเร ียนรู 4ตลอดชีวิต  

(ตามเอกสารแนบท4าย) 

 

 

                                                                                                               /๓.๒ ผู4ผลิตส่ือ...     



๓.๒ ผู4ผลิตสื่อสามารถขอทุนสนับสนุนได4ตั้งแตDวันที่มีประกาศของมหาวิทยาลัย และหมดเขต

การขอรับทุนภายในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๖  

                     ๓.๓ ระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๐ วันนับต้ังแตDวันได4รับอนุมัติทุน 

๓.๔ หากผู4ผลิตส่ือได4ลาออกหรือส้ินสุดการปฏิบัติงานให4ทางหนDวยงานต4นสังกัดแจ4งกลับมายัง

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 

๔. ข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุน 

๔.๑ ผู 4ขอรับทุนกรอกใบสมัครทุนและสDงใบสมัครมายังอีเมล psumooc@gmail.com  

โดยสามารถดาวน 1 โหลดใบสม ั คร ได 4ท ี ่  เ ว ็ บ ไซต 1 สำน ั กการศ ึ กษาและนว ั ตกรรมการ เร ี ยน รู4  

(https://eila.psu.ac.th/)  

๔.๒  คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติผู4ได4รับทุน ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๔.๓  มหาวิทยาลัย โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู4 แจ4งผลการพิจารณาทุนไป

ยังคณะหนDวยงานต4นสังกัด เพื่อให4ผู4รับทุนจัดหาผู4ทรงคุณวุฒิที่เปhนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 
จำนวน ๑ ทDาน เพ่ือประเมินเน้ือหาวิชาและข4อสอบท่ีใช4ในการผลิตส่ือของผู4ขอรับทุน  

                     ๔.๔ ผู4ได4รับทุน จะต4องผDานการอบรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสำนัก

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู4กำหนดไว4  

 ๔.๕ ผู4ได4รับทุนดำเนินการผลิตส่ือการเรียนการสอนให4แล4วเสร็จ ตามข4อ ๓.๓  

   

๕. ลักษณะการเบิกจ@าย  

๕.๑ การเบิกจDายเปhนลักษณะคDาตอบแทน โดยแบDงจDายออกเปhน ๒ งวด ดังน้ี 

 ๕.๑.๑ งวดท่ี ๑ เบิกจDาย ๔๐% ของคDาตอบแทนท้ังหมด  

 ๕.๑.๒ งวดท่ี ๒ เบิกจDาย ๖๐% ของคDาตอบแทนท้ังหมด  

๕.๒ การเบิกจDายแตDละงวด จะต4องผDานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการเรียน 

การสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) 

๕.๓ หากผู4ขอรับทุนสละสิทธ์ิ/ยกเลิกการผลิตส่ือหรือผลิตส่ือไมDแล4วเสร็จตามกำหนด 

ระยะเวลา ตามข4อ ๓.๓  ผู4ขอรับทุนจะต4องคืนเงินให4กับมหาวิทยาลัยตามท่ีได4รับไป  

 

               ๖. หลักการพิจารณาและประเมินทุนสนับสนุนและส@งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน9 

PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพ่ือส@งเสริมการเรียนรูXตลอดชีวิต   

 เกณฑ1การพิจารณาและประเมินผลให4เปhนไปตามขอบเขตงานทุนสนับสนุนและสDงเสริมผลิตส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน1 PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื ่อสDงเสริมการเรียนรู4

ตลอดชีวิต (ตามเอกสารแนบท4าย) 

       

     /๗. การกำหนด... 



๗. การกำหนดผูXทรงคุณวุฒิในการพิจารณาความถูกตXองของเน้ือหา 

เนื่องจากการผลิตสื่อตDาง ๆ จะต4องมีการควบคุมคุณภาพการผลิต ดังนั้น จึงจำเปhนต4องมี 

การแตDงตั้งผู4ทรงคุณวุฒิเนื้อหาเพื่อพิจารณาเห็นชอบความถูกต4องของเนื้อหาและข4อสอบในสื่อท่ีจะผลิต

ข้ึน  

 

จึงประกาศให4ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๖  

 

 

    

    

       (ลงช่ือ)                       เถกิง วงศ1ศิริโชติ 

               รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ1 

                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 

 

 

 

         สำเนาถูกต4อง  

      
(นางสาวกาญจนา แก4วเสฐียร)        กาญจนา/พิมพ1/ทาน 

       นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครรับทุน 

ทุนสนับสนุนและส/งเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน= PSU MOOC 

(PSU Massive Open Online Course) เพ่ือส/งเสริมการเรียนรูSตลอดชีวิต 

ประจำปZงบประมาณ 2566 

คำช้ีแจง : โปรดระบุรายละเอียดให1ครบถ1วน

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=

วิทยาเขต (โปรดระบุ) � วิทยาเขตหาดใหญ=       � วิทยาเขตสุราษฎรAธานี 

� วิทยาเขตปCตตานี         � วิทยาเขตภูเก็ต                 � วิทยาเขตตรัง 

2. ขSอมูลผูSขอรับทุน

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหน=ง 

เบอรAติดต=อ 

e-mail

คณะ/หน=วยงาน 

สาขา 

3. รายวิชา (ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  

4. รายวิชาจัดอยู/ในกลุ/ม (เลือกไดSมากกว/า 1)   

S-curve ¨ ยานยนตAสมัยใหม=

¨ อิเล็กทรอนิกสAอัจฉริยะ

¨ การท=องเท่ียวกลุ=มรายได1ดีและการท=องเท่ียวเชิงสุขภาพ

¨ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

¨ การแปรรูปอาหาร

¨ หุ=นยนตAเพ่ืออุตสาหกรรม

¨ การบินและโลจิสติกสA

¨ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

¨ ดิจิทัล

¨ การแพทยAครบวงจร



 

BCG เพ่ือสอดรับกับ

เปfาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

SDGs 

¨ เกษตรและอาหาร 

¨ พลังงานและวัสดุ 

¨ สุขภาพและการแพทยA 

¨ การท=องเท่ียวและการบริการ 

 

SDGs ¨ [1] No Poverty  

¨ [2] Zero Hunger  

¨ [3] Good Health and Well Being 

¨ [4] Quality Education  

¨ [5] Gender Equality  

¨ [6] Clean Water and Sanitation 

¨ [7] Affordable and Clean Energy 

¨ [8] Decent Work and Economic Growth 

¨ [9] Industry, Innovation and Infrastructure 

¨ [10] Reduced Inequality 

¨ [11] Sustainable Cities and Communities 

¨ [12] Responsible Consumption and Production 

¨ [13] Climate Action 

¨ [14] Life Below Water 

¨ [15] Life on Land 

¨ [16] Peace Justice and Strong Institution 

¨ [17] Partnerships for the Goals 

 

อ่ืน ๆ ¨ ระบุ............................................................................................................................ 

 

5. เหตุผล ความจำเปjน ท่ีควรสนับสนุนการพัฒนาส่ือน้ีเพ่ือนำไปใชSเปjนรายวิชาในระบบ PSU MOOC 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. คำอธิบายรายวิชา (นำเสนอรายละเอียดเน้ือหาของรายวิชาอย=างย=อ)

7. วัตถุประสงค=การเรียนรูSเชิงพฤติกรรม (เขียนเป)น Behavioral objectives ตาม Bloom’s taxonomy หลักๆ ไม3เกิน 5 ข5อ)

   LO1 : ผู1เรียนสามารถ 

   LO2 : ผู1เรียนสามารถ 

   LO3 : ผู1เรียนสามารถ 

   LO4 : ผู1เรียนสามารถ 

   LO5 : ผู1เรียนสามารถ 

เร่ือง 

1. หัวข1อใหญ= หัวข1อย=อย 

- 

- 

- 

2. หัวข1อใหญ= หัวข1อย=อย 

- 

- 

- 

8. จำนวนช่ัวโมงการเรียนรูSออนไลน= (ชั่วโมงการเรียนรู5ออนไลน? หมายถึง จำนวนระยะเวลาที่ผู5เรียนใช5ในการเรียนจนจบรายวิชา)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู5ทั้งหมด  
(ระบุเป)นตัวเลข ไม3น5อยกว3าหรือ

เท3ากับ 5 ชั่วโมงการเรียนรู5) 

 

9. ภาษาท่ีใชSในการสอนผ/านระบบออนไลน= พรSอมคำบรรยาย (subtitle) ภาษาอังกฤษ

   � ภาษาไทย พร1อมคำบรรยาย (subtitle) ภาษาอังกฤษ                 � ภาษาอังกฤษ 

   � ภาษาอ่ืน ๆ พร1อมคำบรรยาย (subtitle) ภาษาอังกฤษ (ระบุ)  ..............................................

10. ระดับความยากง/ายของเน้ือหารายวิชา 

   �  ระดับต1น  � ระดับกลาง  � ระดับสูง 



 

11. กลุ/มผูSเรียนเปsาหมายของรายวิชา 

ระบุกลุ=มเปfาหมายท่ีชัดเจน .......................................................................................................................................... 

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

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

ประมาณการจำนวนผู1เรียนกลุ=มเปfาหมาย ………………………………………………………………………………………… คน 

12. การนำผลการเรียนรูSไปใชSประโยชน= (เลือกได1มากกว=า 1 ข1อ) 

    � เป�นส=วนหน่ึงของรายวิชาในหลักสูตรปกติ วิชา ..................................................................................... 

    � เรียนเพ่ือเข1าสู=การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพ ......................................................... ระดับ ............ 

    � เรียนเพ่ือพัฒนาองคAความรู1ส=วนบุคคล 

    �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………................................. 

13. รูปแบบการนำเสนอเน้ือหาในรายวิชาใหSน/าสนใจ เขSาใจง/าย เหมาะสมกับเน้ือหา (เลือกได1มากกว=า 1 ข1อ) 

    � อาจารยA+ฉากเสมือน (มี Infographic ภาพ หรือ วีดิทัศนAประกอบ) 

    � สัมภาษณA พูดคุยอภิปราย 

    � ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

    � สาธิต (Demonstration) หรือ สถานการณAจำลอง (Simulation) 

    � ถ=ายทำในสถานท่ีจริง หรือ ลงพ้ืนท่ี 

    � อ่ืน ๆ เช=น ภาพจาก PPT  ประกอบเสียง ____________ 

        (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………................................. 

14. ความรูSพ้ืนฐานท่ีผูSสนใจเรียนวิชาน้ีตSองมีมาก/อน (หากมี)

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

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

15. ประสบการณ=ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน= (MOOC)

   � ไม=เคย                               � 1-5 ป�                               � 5 ป�ข้ึนไป

16. ขSอมูลผูSทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเน้ือหา  

   ช่ือ-นามสกุล

   ตำแหน=ง

   เบอรAติดต=อ

   e-mail

ลงช่ือ ……....................................................... ผู1สมัครขอรับทุน 

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

                วันท่ี  …….......................................................
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