
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
__________________________________________________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการผลิต และการจัดสรรทุนบทเรียน

ออนไลน รวมถึงกําหนดคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทเรียนออนไลน อาศัยอํานาจตามความในขอ 6

และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน

พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17

ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

ขอ 1  ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง การใหทนุสนบัสนนุการจดั

ทําบทเรยีนออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563"

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3  ในประกาศนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน

"ระบบ NPRU-LMS" หมายความวา ระบบบรหิารการจดัการเรยีนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครปฐม

ขอ 4  เง่ือนไขของการรับทุน

(1) ผูรับทุนตองเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยซึ่งผานการทดลองการปฏิบัติราชการแลว และไม

อยูในระหวางการลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา

(2)  ลขิสทิธิข์องบทเรยีนออนไลนดงักลาวเปนของมหาวทิยาลยัรวมกับเจาของผลงาน ทัง้นี ้ ผูรับทนุ

ตองลงนามในหนังสือรับรองวาบทเรียนออนไลนที่ไดจัดทําข้ึนมิไดมีการละเมิดลิขสิทธิ์จากเจาของผลงาน หาก

ภายหลังตรวจสอบพบวามกีารละเมิดลิขสทิธิแ์ละพบความเสยีหายจากการกระทําดงักลาว ผูรับทนุจะตองรบัผดิแต

เพียงผูเดยีว

(3) ผูขอรบัทนุตองมไิดรบัทุนสนบัสนนุการจดัทําบทเรยีนออนไลนในปงบประมาณเดยีวกนัมากอน

(4) ผูขอรับทุนตองมิเคยไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลนในรายวิชาเดียวกันกับที่

เสนอขอรับทุน

(5) รายวิชาที่ขอรับทุนตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

(6) ผูขอรบัทนุตองยนิยอมใหมหาวทิยาลัยเผยแพรบทเรยีนออนไลนทีเ่สนอขอรับทนุตอสาธารณะ
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(7) ผูขอรับทุนตองเขารวมกิจกรรม และปฏิบัติตามคําสั่งและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

(8) ผูขอรับทุนตองจัดทําวิดีโอประกอบการเรียนการสอนโดยใชเสียงบรรยายของตนเอง

ขอ 5  ข้ันตอนการขอรับทุน

(1) ใหผูขอรบัทุนสงใบสมคัรขอรบัทุน พรอมแนบหลกัฐานตวัอยางการจดัทําบทเรยีนออนไลนตอ

สํานักคอมพิวเตอร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี

(ก) แบบฟอรมแจงความประสงคขอรับทุนบทเรียนออนไลน

(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นําเสนอขอรับทุน

(ค) หลักฐานการจัดทําบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU-LMS บทที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับ

มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชานั้น โดยหลักฐานดังกลาวตองประกอบดวย

(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลนําเสนอ (PowerPoint Presentation) โดย

ใชแผนแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูรับทุนสามารถดาวนโหลดแผนแบบ (Template) ไดที่เว็บไซต

(http://cic.npru.ac.th/lms) และ

(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลวิดีโอ ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด ดังน้ี

(ค.2.1) มีการนําเสนอเนื้อหาพรอมเสียงของอาจารยผูสอน  

(ค.2.2) มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยตอนตนและตอนทายของวิดีโอ

และใหปรากฏข้ึนมุมขวาบนเปนระยะระหวางการนําเสนอเนื้อหา โดยผูรับทุนสามารถดาวนโหลดตรา

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยไดท่ีเว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) 

(ค.2.3) มีคุณภาพคมชัด ตามมาตรฐานสากลในระดับไมนอยกวา HD

(ขนาดไมนอยกวา 1280x720 พิกเซล) อัตราสวน 16:9 

(ค.2.4) ระดับเสียงในวิดีทัศนตองมีความดังอยางสมํ่าเสมอ และเสียงดังเทา

กันทุกคลิป ใชเสียงระบบ Stereo ที่มีความดังเทียบเทา Official ใน Youtube ไมมีเสียงอื่นรบกวน (Noise)

เสียงดนตรีประกอบไมดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย และ 

(ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน

(2) ผูขอรับทุนจะตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําบทเรียนออนไลน ตามวันเวลาที่สํานัก

คอมพิวเตอรกําหนดเพื่อรับทราบเงื่อนไขและหลักเกณฑในการพัฒนารายวิชา 
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(3) ผูผานการคัดเลือกตองสงผลงานบทเรียนออนไลน พรอมแนบหลักฐานการจัดทําบทเรียน

ออนไลนตอสํานักคอมพิวเตอร โดยระยะเวลาในการสงผลงานใหเปนไปตามที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนด เพื่อ

เขารับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังนี้ 

(ก) แบบฟอรมขอสงผลงานบทเรียนออนไลนเพ่ือขอรับทุน 

(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นําเสนอขอรับทุน 

(ค) บทเรียนออนไลน ในแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 แผน  

(ง) หลักฐานการจัดทําบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU-LMS  

(4) บทเรียนออนไลนที่เสนอเพ่ือขอรับทุนและถูกจัดเก็บในระบบ NPRU-LMS ตองประกอบ

ดวย 

(ก) มคอ.3 หรือ มคอ. 4 

(ข) แนวการสอน 

(ค) ตองมีเนื้อหาครบถวนท้ังรายวิชา สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและครอบคลุมเนื้อหา

ตามท่ีปรากฏในแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาดังกลาว โดยการนําเสนอบทเรียนแตละบทตองประกอบ

ดวย 

(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลนําเสนอ (PowerPoint Presentation) โดยใช

แผนแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูรับทุนสามารถดาวนโหลดแผนแบบ (Template) ไดที่เว็บไซต

(http://cic.npru.ac.th/lms) และ

(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลวิดีโอ ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด ดังน้ี 

(ค.2.1) มีการนําเสนอเนื้อหาพรอมเสียงของอาจารยผูสอน  

(ค.2.2) มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยตอนตนและตอนทายของวิดีโอ

และใหปรากฏข้ึนมุมขวาบนเปนระยะระหวางการนําเสนอเนื้อหา โดยผูรับทุนสามารถดาวนโหลดตรา

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยไดท่ีเว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) 

(ค.2.3) มีคุณภาพคมชัด ตามมาตรฐานสากลในระดับไมนอยกวา HD

(ขนาดไมนอยกวา 1280x720 พิกเซล) อัตราสวน 16:9 

(ค.2.4) ระดับเสียงในวิดีทัศนตองมีความดังอยางสมํ่าเสมอ และเสียงดังเทา

กันทุกคลิป ใชเสียงระบบ Stereo ที่มีความดังเทียบเทา Official ใน Youtube ไมมีเสียงอื่นรบกวน (Noise)

เสียงดนตรีประกอบไมดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย และ 

(ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน
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(5) ผูรับทุนตองปรับปรุงแกไขผลงานบทเรียนออนไลนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และสง

ผลงานบทเรียนออนไลนฉบับปรับปรุงแกไขดังกลาว ในรูปแบบของแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 แผน

พรอมแนบรายงานสรุปผลการปรับปรุงแกไขบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU-LMS ตอสํานักคอมพิวเตอร

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับการแจงผลการประเมินคุณภาพ 

(6) เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงแกไขผลงานบทเรียนออนไลนดังกลาวแลว สํานัก

คอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนตามอัตราท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ 6 ทุนสนับสนุนผูเขารวมโครงการผลิตบทเรียนออนไลน 

(1) บทเรียนออนไลนที่มีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซ่ึงมีเนื้อหาและการบรรยายเปนภาษาไทย

ทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 15,000 บาท 

(2) บทเรียนออนไลนที่มีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและการ

บรรยายเปนภาษาไทยทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 17,000 บาท 

(3) บทเรียนออนไลนที่มีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาและการบรรยายเปนภาษา

อังกฤษทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 22,000 บาท 

ขอ 7 การประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน ใหมีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน

รายวิชาละ 3 ทาน โดยมีคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

(1) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายใน กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา 

(ก) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชาละ 1,000 บาท ตอ

คน 

(ข) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชาละ

1,500 บาท ตอคน 

(ค) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 2,000 บาท

ตอคน 

(2) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา 

(ก) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชาละ 2,000 บาท ตอ

คน 

(ข) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชาละ

2,500 บาท ตอคน 

(ค) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 3,000 บาท

ตอคน 

(3) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลนดานเทคนิคการ

ออกแบบบทเรียนออนไลน รายวิชาละ 2,000 บาท ตอคน
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ขอ 8 การยกเลิกทุน 

(1) ในกรณีท่ีผูรับทุนไมเขารับการอบรม ตามขอ 5(2) ใหยกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบ
ประมาณนั้น 

(2) ในกรณีท่ีผูรับทุนขอยกเลิกทุนโดยไมมีเหตุอันควร จะไมสามารถสมัครรับทุนในปงบประมาณ
ถัดไปได เปนระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 

(3) ในกรณีท่ีผูรับทุนปรับแกไขผลงานจํานวน 2 ครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แตผูทรง
คุณวุฒิยังเห็นวาผลงานยังไมสมบูรณ ใหคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบประมาณนั้น 

(4) ในกรณีท่ีผูรับทุนไมปรับแกไขผลงานตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาตาม
ขอ 5 (4) ใหคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบประมาณนั้น 

ขอ 9 มติของคณะกรรมการ ใหถือเปนที่สุด 

 ประกาศ ณ  วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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