ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง ผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
__________________________________________________________

ดวยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการจัดทําบท
เรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยความตามขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการผลิตบทเรียนออนไลนที่
ใชในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียน
การสอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศฯ ผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัด
ทําบทเรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้
ลําดับ
ผูที่ไดรับทุน
คณะพยาบาลศาสตร
1
อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ
2
อาจารยศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3
อาจารย ดร.นารีมา แสงวิมาน
4
อาจารยอานนท หอสกุลสุวรรณ
5
อาจารยกุลยา สกุลนคร
6
อาจารยขอบคุณ สมบูรณวงศ
7
อาจารย Chen Yuanyuan
8
อาจารย Han Ying
9
อาจารย Shen Ye
10
อาจารยวิภาวี วันละ
11
อาจารยสาวิตรี ตนสาลี
12
อาจารยอัมพร วรานนทวนิช
13
อาจารยรุจา สุขพัฒน
14
อาจารยจารุวรรณ นครจารุพงศ

ชื่อรายวิชา
4171104 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4173582 การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ 2
1553303 รอยแกวภาษาอังกฤษ
2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1541102 ศิลปะการอาน
1572311 นิทานสุภาษิตจีน
1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปจจุบัน
1571304 การฟงและการพูดภาษาจีน 2
1571301 ภาษาจีนระดับตน 1
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1573316 การอานหนังสือพิมพจีน
1531102 ภาษาศาสตรเบื้องตน
8061103 ทฤษฎีสี

- 2 ลําดับ
ผูที่ไดรับทุน
คณะวิทยาการจัดการ
15
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิ
โชค
16
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัว
เวช
17
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
18
อาจารย ดร.สุรเดช สุเมธาภิวัฒน
19
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช
20
อาจารยสมใจ เภาดวง
21
อาจารยกสมล ชนะสุข
22
อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก
23
อาจารยวินัย บุญคง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
24
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศน
เจริญ
25
อาจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
26
อาจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
27
อาจารยบพิตร ไชยนอก
28
อาจารยโกวิทย ชนะเคน
29
อาจารยกุลยา เจริญมงคลวิไล
30
อาจารยจรินทร อุมไกร
31
อาจารยสมเกียรติ ชอเหมือน
32
อาจารยดวงรัตน เสือขํา

ชื่อรายวิชา
9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร
8911104 หลักการประชาสัมพันธ
3611101 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3542105 พฤติกรรมผูบริโภค
9912105 การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธใน
องคการ
3521103 การบัญชีการเงิน
3601101 กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร
8932402 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
8912410 การถายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
6001005 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
4011103 ฟสิกส 2
4013201 กลศาสตร
6601501 ระบบปฏิบัติการ
7192701 คอมพิวเตอรกราฟก
7192107 การเขียนบทและนําเสนอเรื่องดวยกรอบภาพ
4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
7151304 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
4102901 การสาธารณสุขเบื้องตน

- 3 ลําดับ
33
34

ผูที่ไดรับทุน
อาจารยนันทิดา โหวดมงคล
อาจารยโสภณ มหาเจริญ

35

อาจารยกิตติพงษ เสียงเสนาะ

ชื่อรายวิชา
4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
9561101 เครื่องมือวัดทางไฟฟาสําหรับครู
อุตสาหกรรมศิลป
4011101 ฟสิกส 1

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงผลงานที่เสร็จสมบูรณ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยรายละเอียดในการ
จัดทําบทเรียนออนไลนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบท
เรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใหทุน
สนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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