
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายวิชาท่ีมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลนเพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
__________________________________________________________

ดวยสํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการจัด

ทําบทเรียนออนไลน เพ่ือเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใหการดําเนิน

การเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามขอ 6 และขอ 8 แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการผลิตบทเรียนออนไลนท่ีใชในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และขอ

6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสู

มาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบท

เรียนออนไลนท่ีใชในการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 จึงออก

ประกาศฯ รายวิชาท่ีมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน  เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai

MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้   

ขอ  1 รายวิชาที่มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน  เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai

MOOC  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) โลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน

(2) กระบวนการพยาบาล

(3) การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน
(4) การเรียนรูของเครื่อง

ขอ 2 รายชื่อผูพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ดานเนื้อหา ทําหนาที่ในการจัดทําเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จัดทําขอสอบ และเปนผูสอน

ในรายวิชา
(1) รายวิชา โลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน

1. อาจารยวัลลภา วิชะยะวงศ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ กรรมการ
3. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ  สมรรคจันทร กรรมการ
4. อาจารย ดร.ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ
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5. อาจารยพงศชยนต ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการ
6. อาจารยนิตยา งามยิ่งยง กรรมการ
7. อาจารยเฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ กรรมการ
8. อาจารยสุปรีชญา บุญมาก กรรมการและ

เลขานุการ

(2) รายวิชา กระบวนการพยาบาล

1. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธ์ิ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยกมลภ ู ถนอมสัตย กรรมการ

5. อาจารย ดร.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต กรรมการ            

6. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการ
7. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ
8. อาจารยสุนีย เนตรภิญโญ           กรรมการ
9. อาจารยเสาวร ี  เอี่ยมละออ กรรมการ
10.อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

 11. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการและ

เลขานุการ

(3) รายวิชา 1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 

1. อาจารย ดร.สาวิตรี ตนสาลี ประธานกรรมการ 

2. อาจารยวิภาวี วันละ  กรรมการ

3. อาจารยจักรกฤช แนมสมบัติ  กรรมการ

4. อาจารยนัฏฤดี ปนกิจวานิชเจริญ  กรรมการ

5. อาจารย Shen  Ye   กรรมการและ

เลขานุการ
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(4) รายวิชา การเรียนรูของเครื่อง

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการและ

เลขานุการ    

ขอ 3 รายชื่อผูพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ดานเทคนิค ทําหนาที่ในการควบคุมการผลิตรายวิชา พัฒนาสื่อ และควบคุมคุณภาพดานเทคนิค
(1) รายวิชา โลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน

1. อาจารยวินัย บุญคง ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช กรรมการ 

3. อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก กรรมการและ

เลขานุการ

(2) รายวิชา กระบวนการพยาบาล
 1. รองศาสตราจารย ดร. สัญญา  ควรคิด  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย จาสิบเอกธานิล มวงพูล  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยอวยไชย  อินทรสมบัติ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยบพิตร  ไชยนอก  กรรมการและ

เลขานุการ

(3) รายวิชา การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน
 1. อาจารยสมโชค เนียนไธสง ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอรรถ อารีรอบ กรรมการ  

3. อาจารยธีร คําหอม  กรรมการ 

4. อาจารยโอภาส แกวตาย กรรมการและ

เลขานุการ
 

(4) การเรียนรูของเครื่อง

1. อาจารยโกวิทย ชนะเคน ประธานกรรมการ
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ขอ 4 รายละเอียดในการจัดทําบทเรียนออนไลน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เร่ือง  การใหทุนสนับสนุนการจัดทํา

บทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)

 ประกาศ ณ  วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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