
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
__________________________________________________________

ดวยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการจัดทํา

บทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหการดําเนินการ

เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามขอ 6 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม วาดวยการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และขอ 5 แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online

Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใช

ในการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 จึงออกประกาศฯ รายชื่อผูมี

สิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ดังตอไปนี้   

ขอ 1 รายชื่อผูมีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online

Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลําดับ ผูท่ีไดรับทุน ชื่อรายวิชา

คณะครุศาสตร

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส

นิยมทรัพย

1195024 การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

การศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร

2 ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สาย

สิทธ์ิ

4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2

3 อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต 4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

4 อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม 4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการ

พยาบาล

5 อาจารย Labmie Lynnette

Labastilla Dematoque

4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร

1
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ลําดับ ผูท่ีไดรับทุน ชื่อรายวิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6 อาจารย ดร.ปราณี สีนาค

อาจารย ดร.นารีมา แสงวิมาน

1554400 การสื่อสารขามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ

7 อาจารยขอบคุณ สมบูรณวงศ 1543219 ภาษาไทยในงานสารบรรณ

8 อาจารยนัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ 2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการทองเที่ยว

9 อาจารยสุธินันท โสภาภาค 2061206 เครื่องตีไทย 2

10 อาจารยอรรณพ เรืองมณี 2061406 เครื่องสายสากล 2

11 อาจารย Shen Ye 1573404 ศิลปะจีน

คณะวิทยาการจัดการ

12 รองศาสตราจารย ดร.เกศินี 

ประทุมสุวรรณ

8911110 หลักวิทยุโทรทัศนมัลติแพลตฟอรม

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพัชร

กอประเสริฐ

3631101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐชามญฑ

ศรีจําเริญรัตนา

3601801 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีสําหรับธุรกิจ

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย 

พงศสิทธิกาญนา

3561101 องคการและการจัดการ

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศิษฐ 

ฤทธิบุญไชย

3564902 การวิจัยเบื้องตนทางธุรกิจ

17
ผูชวยศาสตราจารยกสมล ชนะสุข

3601105 การประยุกตเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจสตารท

อัพ

18 ผูชวยศาสตราจารยสมพล 

สุขเจริญพงษ

3601107 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

19 อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี 3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

20 อาจารย ดร.ชนพงษ อาภรณพิศาล 3563204 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
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ลําดับ ผูท่ีไดรับทุน ชื่อรายวิชา

21
อาจารย ดร.ณัฐวรรณ สมรรค

จันทร

3613105 ระบบบรรจุภัณฑสําหรับการจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน

22 อาจารย ดร.ธีรเดช ทิวถนอม 3542402 การตลาดดิจิทัล

23 อาจารย ดร.พงษสันติ์ ตันหยง 3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

24 อาจารย ดร.วีรศักดิ์ นาชัยดี

8933404 การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน

 

 

25 อาจารยก่ิงกาญจน จารุกรุณา 3521101 การบัญชีขั้นตน 1

26 อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา 3561104 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

สถาบันภาษา

27 อาจารย Anjas Asmara 15001215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน

28

อาจารย Jade Oliver Narca

Dabon 1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

29 อาจารย NguyenThuong Quynh 15001217 ภาษาเวียดนามเบื้องตน

30 อาจารย Sopheak Sek 15001214 ภาษาเขมรเบื้องตน

ขอ 2 ผูมีสิทธิรับทุน ตองเขารับการอบรมเพื่อรับทราบเงื่อนไขและหลักเกณฑในการพัฒนารายวิชา ใน
วันท่ี 16 มีนาคม 2565 ณ อาคารสํานักคอมพิวเตอร กรณีไมสามารถเขารวมการอบรมแบบออนไซตได
สามารถอบรมแบบออนไลนผานระบบ  https://online-courses.npru.ac.th  ในระหวางวันที่ 7-18 มีนาคม
2565 

 ในกรณีที่ผูรับทุนไมเขารับการอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด ใหยกเลิกการใหทุนสนับสนุนการจัดทํา
บทเรียนออนไลนดังกลาวได 

ขอ 3 ใหผูมีสิทธิรับทุนดังกลาว   สงผลงานบทเรียนออนไลนที่เสร็จสมบูรณแลว   ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2565 เพ่ือเขารับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ขอ 4 รายละเอียดในการจัดทําบทเรียนออนไลน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

 
 ประกาศ ณ  วันที่  25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

 

(รองศาสตราจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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