ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทาบทเรียนออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิต และการจัดสรรทุนบทเรียน
ออนไลน์ รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทเรียนออนไลน์ อาศัยอานาจตามความในข้อ 6
และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทา
บทเรียนออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
“ระบบ NPRU-LMS” หมายความว่า ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ข้อ 4 เงื่อนไขของการรับทุน
(1) ผู้รับทุนต้องเป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการทดลองการปฏิบัติราชการแล้ว และไม่อยู่
ในระหว่างการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
(2) ลิขสิทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้อง
ลงนามในหนังสือรับรองว่าบทเรียนออนไลน์ที่ได้จัดทาขึ้นมิได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงาน หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์และพบความเสียหายจากการกระทาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
(3) ผู้ขอรับทุนต้องมิได้รับทุนสนับสนุนการจัดทาบทเรียนออนไลน์ในปีงบประมาณเดียวกันมาก่อน
(4) ผู้ขอรับทุนต้องมิเคยได้รับทุนสนับสนุนการจัดทาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเดียวกันกับที่เสนอ
ขอรับทุน
(5) รายวิชาที่ขอรับทุนต้องมีจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
(6) ผู้ขอรับทุนต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ที่เสนอขอรับทุนต่อสาธารณะ
(7) ผู้ขอรับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามคาสั่งและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
(8) ผู้ขอรับทุนต้องจัดทาวิดีโอประกอบการเรียนการสอนโดยใช้เสียงบรรยายของตนเอง
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ข้อ 51 ขั้นตอนการขอรับทุน
(1) ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งความประสงค์ขอรับทุน พร้อมแนบหลักฐานตัวอย่างการจัดทาบทเรียนออนไลน์
ต่อสานักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับทุนบทเรียนออนไลน์
(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นาเสนอขอรับทุน
(ค) หลักฐานการจัดทาบทเรียนออนไลน์ในระบบ NPRU-LMS บทที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.3
หรือ มคอ.4 ของรายวิชานั้น โดยหลักฐานดังกล่าวต้องประกอบด้วย
(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทาในรูปแบบของไฟล์นาเสนอ (PowerPoint Presentation) โดยใช้
แผ่นแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้รั บทุนสามารถดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template) ได้ที่เว็บไซต์
(http://cic.npru.ac.th/lms) และ
(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทาในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ โดยใส่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลั ย
ตลอดการน าเสนอเนื้ อ หา โดยผู้ รั บ ทุ น สามารถดาวน์ โ หลดตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
(http://cic.npru.ac.th/lms) และ
(ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝึกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแต่ละบทเรียน
(2) ผู้ ผ่ านการคัดเลื อ กต้ อ งส่ งผลงานบทเรียนออนไลน์ พร้อมแนบหลั กฐานการจั ดท าบทเรี ย น
ออนไลน์ต่อสานักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ดังนี้
(ก) แบบฟอร์มขอส่งผลงานบทเรียนออนไลน์เพื่อขอรับทุน
(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นาเสนอขอรับทุน
(ค) บทเรียนออนไลน์ ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จานวน 1 แผ่น
(ง) หลักฐานการจัดทาบทเรียนออนไลน์ในระบบ NPRU-LMS
(3) บทเรียนออนไลน์ที่เสนอเพื่อขอรับทุนและถูกจัดเก็บในระบบ NPRU-LMS ต้องประกอบด้วย
(ก) มคอ.3 หรือ มคอ. 4
(ข) แนวการสอน
(ค) ต้องมีเนื้อหาครบถ้วนทั้งรายวิชา สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและครอบคลุมเนื้อหาตามที่
ปรากฏในแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาดังกล่าว โดยการนาเสนอบทเรียนแต่ละบทต้องประกอบด้วย

ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทาบทเรีย นออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
1

3
(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทาในรูปแบบของไฟล์นาเสนอ (PowerPoint Presentation) โดยใช้
แผ่นแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้รับทุนสามารถดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template) ได้ที่เว็บไซต์
(http://cic.npru.ac.th/lms) และ
(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทาในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ โดยใส่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลั ย
ตลอดการน าเสนอเนื้ อ หา โดยผู้ รั บ ทุ น สามารถดาวน์ โ หลดตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
(http://cic.npru.ac.th/lms) และ
(ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝึกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแต่ละบทเรียน
(4) ผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานบทเรียนออนไลน์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งผลงาน
บทเรียนออนไลน์ฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จานวน 1 แผ่น พร้อมแนบรายงาน
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์ในระบบ NPRU-LMS ต่อสานักคอมพิวเตอร์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับการแจ้งผลการประเมินคุณภาพ
(5) เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขผลงานบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวแล้ว สานักคอมพิวเตอร์
จะดาเนินการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 6 ทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบทเรียนออนไลน์
(1) บทเรี ย นออนไลน์ ที่มีรู ป แบบเป็น ไฟล์ วิดีโ อบันทึ กการสอน และไฟล์ นาเสนอ (PowerPoint
Presentation) หรืออยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาและการบรรยายเป็นภาษาไทย
ทุกบทเรียน ให้เงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 15,000 บาท
(2) บทเรี ย นออนไลน์ ที่มีรู ป แบบเป็น ไฟล์ วิดีโ อบันทึ กการสอน และไฟล์ นาเสนอ (PowerPoint
Presentation) หรืออยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและการบรรยาย
เป็นภาษาไทยทุกบทเรียน ให้เงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 17,000 บาท
(3) บทเรี ย นออนไลน์ ที่มีรู ป แบบเป็น ไฟล์ วิดีโ อบันทึ กการสอน และไฟล์ นาเสนอ (PowerPoint
Presentation) หรืออยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาและการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ทุกบทเรียน ให้เงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 22,000 บาท
ข้อ 7 การประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน์
รายวิชาละ 3 ท่าน โดยมีค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา
(ก) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาไทย รายวิชาละ 1,000 บาท ต่อคน
(ข) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาไทย รายวิชาละ
1,500 บาท ต่อคน
(ค) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 2,000 บาท ต่อคน
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(2) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา
(ก) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาไทย รายวิชาละ 2,000 บาท ต่อคน
(ข) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาไทย รายวิชาละ
2,500 บาท ต่อคน
(ค) บทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 3,000 บาท ต่อคน
(3) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน์ด้านเทคนิคการออกแบบ
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาละ 2,000 บาท ต่อคน
ข้อ 8 การยกเลิกทุน
(1) ในกรณีที่ผู้รับทุนขอยกเลิกทุนโดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่สามารถสมัครรับทุนในปีงบประมาณ
ถัดไปได้ เป็นระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
(2) ในกรณีที่ผู้รับทุนปรับแก้ไขผลงานจานวน 2 ครั้งตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ยังเห็นว่าผลงานยังไม่สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณายกเลิกการให้ทุนสนับสนุนในปีงบประมาณนั้น
(3) ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปรับแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาตามข้อ
5 (4) ให้คณะกรรมการพิจารณายกเลิกการให้ทุนสนับสนุนในปีงบประมาณนั้น
ข้อ 9 มติของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
(อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

