
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายวิชาท่ีมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลนเพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
__________________________________________________________

ดวยสํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการจัด

ทําบทเรียนออนไลน  เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบท

เรียนออนไลนท่ีใชในการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 และการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 จึงออกประกาศฯ รายวิชาที่มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัด

ทําบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปน้ี   

ขอ  1 รายวิชาที่มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน  เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai

MOOC  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) 2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
(2) 4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน
(3) 1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
(4) 4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
(5) 1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู

ขอ 2 รายชื่อผูพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ดานเน้ือหา ทําหนาท่ีในการจัดทําเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จัดทําขอสอบ และเปนผูสอน

ในรายวิชา
(1) รายวิชา 2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21

1. อาจารย ดร.จุฑามาส ศรีชมภู ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ
3. อาจารย ดร.ธีรเดช ทิวถนอม กรรมการ
4. อาจารยปยะดา คัมภิรานนท กรรมการ



-  2  -

5.อาจารยเสาวนีย มะหะพรหม กรรมการ
6. อาจารยสุชารัตน บุญอยู กรรมการ
7. อาจารยพัชรกันต นิมิตรศดิกุล กรรมการ
8. อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ กรรมการ

(2) รายวิชา 4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน

1. อาจารยศุภรัสม์ิ  วิเชียรตนนท ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยดร.หทัยชนก บัวเจริญ ที่ปรึกษา

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ             

4. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา     สายสิทธิ์ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยวริยา   จันทรขํา กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยเรียม   นมรักษ           กรรมการ
7. อาจารย ดร.วันเพ็ญ   แวววีรคุปต กรรมการ

8. อาจารยกมลภู   ถนอมสัตย กรรมการ

9. อาจารยภาศิน ี   สุขสถาพรเลิศ กรรมการ

10. อาจารยวิรญา    อาระหัง กรรมการ

11. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ กรรมการ

12. อาจารยดวงพร   ผาสุวรรณ กรรมการ

13. อาจารยนงนุช   เชาวนศิลป กรรมการ

14. อาจารยจุฑาทิพย   เทพสุวรรณ กรรมการ

15. อาจารยราตร ี   หมัดอะดั้ม กรรมการ

16. อาจารยเสาวร ี   เอี่ยมละออ กรรมการ
17. อาจารยณัฐธยาน   อังคประเสริฐกุล กรรมการ

18. อาจารยวารธินีย   แสนยศ กรรมการ

19. อาจารยณัฐยา  เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ

20. อาจารยทัศนีย      ตริศายลักษณ กรรมการ



-  3  -

(3) รายวิชา 1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน

1. อาจารย ดร.สาวิตรี ตนสาลี ประธานกรรมการ

(4) รายวิชา 4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศัลยพงศ  วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  เฮงพระพรหม กรรมการ             

3. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ชอเหมือน กรรมการ             

4. ผูชวยศาสตราจารยอารีรัตน  แกวประดิษฐ กรรมการ             

5. อาจารย ดร.เกลากัลยา  ศิลาจันทร กรรมการ             

6. อาจารย ดร.วินัย เพ็งภิญโญ กรรมการ   

7. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง         กรรมการ             

8.อาจารยสุขสวัสดิ์                    แซล่ิม กรรมการ        

(5) รายวิชา 1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู

1. อาจารยมารุต คลองแคลว ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงดาว         รุงเจริญเกียรติ   กรรมการ

          3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ        ยอดสิน  กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารยสหะ พุกศิริวงศชัย กรรมการ

5. อาจารย ดร.เทพยพงษ  เศษคึมบง กรรมการ

6. อาจารยภานนท คุมสุภา กรรมการ

ขอ 3 รายชื่อผูพัฒนาบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ดานเทคนิค ทําหนาท่ีในการควบคุมการผลิตรายวิชา พัฒนาสื่อ และควบคุมคุณภาพดานเทคนิค
(1) รายวิชา 2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21

1. อาจารยทิวาพร  ทราบเมืองปก ประธานกรรมการ
2. อาจารยวินัย บุญคง กรรมการ
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(2) รายวิชา 4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงดาว รุงเจริญเกียรติ ประธานกรรมการ

(3) รายวิชา 1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
1. อาจารยโอภาส แกวตาย ประธานกรรมการ
2. อาจารยสมโชค เนียนไธสง กรรมการ
3. อาจารยอรรถ อารีรอบ กรรมการ
4. อาจารยธีร คําหอม กรรมการ

(4) รายวิชา 4000201 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

1. อาจารยโกวิทย ชนะเคน ประธานกรรมการ

(5) รายวิชา 1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู

1. อาจารยมารุต คลองแคลว ประธานกรรมการ

ขอ 4 รายละเอียดในการจัดทําบทเรียนออนไลน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน เพื่อเขาสูมาตรฐาน Thai MOOC ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประกาศ ณ  วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2564
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