ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ Innovative Labs
ประจาปีงบประมาณ 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2566
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะการลงมื อ ปฏิ บัติ ข องผู้ เ รี ยนในรายวิช า
ปฏิบัติการ หรือ รายวิชาบรรยายที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) หรือ ชุดวิชา (module) ในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และเสริมสร้างทักษะสาคัญในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน การจัดสรรทุนสนับสนุนนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อทุน : Innovative Labs ประจาปีงบประมาณ 2566
2. มูลค่าทุน และจานวนการสนับสนุน
2.1 สนับสนุนทุนละ 10,000 – 20,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน
2.2 ลักษณะผลงาน : เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการออกแบบแนวคิด กระบวนการ หรืออุปกรณ์
ใหม่และมีคุณภาพ เพื่อใช้ในรายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาบรรยายที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(active learning) หรื อ ชุ ด วิ ช า (module) เช่ น ชุ ด การทดลอง ชุ ด เครื่ อ งมื อ (ชุ ด kit)
แบบจาลองในคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive simulations) หรือ สื่อการเรียนการ
สอนใหม่อื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ
3. การขอรับทุนสนับสนุน
ผู้ขอทุนกรอกแบบฟอร์มรับทุน (แบบฟอร์ม) ผ่านความเห็นชอบประธานหลักสูตร และหัวหน้าสาขา
และส่งมายังงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ
4. การพิจารณาทุน
คณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ ดาเนินการพิจารณา และแจ้งการอนุมัติแก่ผู้ขอทุน หรือการปรับปรุงแก่
ผู้ขอทุน ทั้งนี้หากผู้ขอทุนไม่ปรับปรุงตามคาแนะนาต้องชี้แจงเหตุผล และให้ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ ตามความเหมาะสม
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5. การอนุมัติทุน และการเบิกจ่าย
เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว งานการเงินและบัญชีจะเบิกจ่ายเงินทุน 100% ให้แก่ผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนส่ง
แบบรายงานการเงิน พร้อมใบเสร็จ (ใบเสร็จลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566) หรือเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายอื่น ๆ ไปยังงานการเงินและบัญชีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ผู้รับทุนสามารถ
ทยอยเบิกเงินทุนเป็นงวด ๆ ได้
6. การส่งมอบผลงาน และการปิดทุน
ผู้รับทุนส่งมอบผลการประเมินคุณภาพผลงานตามข้อ 2.2 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประธาน
หลักสูตร นักศึกษา หัวหน้าสาขา เป็นต้น ไปยังงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภายในปีงบประมาณ 2566
(15 กันยายน 2566)
7. ระยะเวลาการยื่นขอทุน
ผู้สนใจสามารถยื่นขอทุนได้เดือนกันยายน 2565 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 และดาเนินงานเสร็จ
สิ้นภายในปีงบประมาณ 2566 (15 กันยายน 2566)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0160/2565

ใบสมัครรับทุน
โครงการ Innovative Labs
ประจาปีงบประมาณ 2566
คาชี้แจง : โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
1. ข้อมูลผู้ขอรับทุน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
e-Mail
หลักสูตร
สาขา
2. ข้อมูลผู้ร่วมขอรับทุน (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
e-Mail
หลักสูตร
สาขา
3. ข้อมูลผู้ร่วมขอรับทุน (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
e-Mail
หลักสูตร
สาขา
4. ประเภทผลงาน (สื่อการเรียนการสอน) : ………………………………………………………………………… (โปรดระบุ)

สาหรับนักศึกษากลุ่มไหน
รายวิชา/ชุดวิชา (รหัส
รายวิชา/ชื่อภาษาไทย/
อังกฤษ/จานวนหน่วยกิต)
หลักสูตร

คาชี้แจง : โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เหตุผล ความจาเป็น ที่ควรสนับสนุนการพัฒนาสื่อนี้เพื่อนาไปใช้เป็นรายวิชา
เหตุผลความจาเป็น

วิธีการ

แผนการใช้สื่อ

6. ตารางเปรียบเทียบสื่อ (เปรียบเทียบให้เห็นถึง หลักการ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ต่างกัน)
สื่อการสอนแบบเดิม

สื่อการสอนแบบใหม่

หมายเหตุ

คาชี้แจง : โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
7. รายการและงบประมาณ (งบประมาณการและถัวเฉลี่ยจ่าย)
รายการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

ลงชื่อ ……....................................................... ผู้สมัครขอรับทุน
(…….......................................................)
วันที่ ……........................................................
ความคิดเห็น………………………………………………………………………………… (โปรดระบุ)
ลงชื่อ ……....................................................... ประธานหลักสูตร
(…….......................................................)
วันที่ ……........................................................
ความคิดเห็น………………………………………………………………………………… (โปรดระบุ)
ลงชื่อ …….................................................................... ประธานสาขา
(…….......................................................)
วันที่ ……........................................................

