(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง อัตราการให้บริการผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สานักวิทยบริการ
----------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสานักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การให้บริการผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ของ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักวิทยบริการ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การบริการผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ หมายถึง การทา การบริการ การคิดค้นสื่อตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข้อ ๔ ประเภทของการให้บริการ
๔.๑ การบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
๔.๑.๑ เอกสารประกอบคาสอน หมายถึง เอกสารและสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการสอนของผู้สอนใน
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนาไปแจกนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มลี ักษณะ ดังนี้
๔.๑.๑.๑ เอกสารที่ผสู้ อนเรียบเรียง คู่มือ แบบฝึกหัด
๔.๑.๑.๒ เอกสารที่สาเนาจากหนังสือและตาราที่ผู้อื่นแต่ง ได้ไม่เกิน ๔o หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา
๔.๑.๒ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หมายถึง หนังสือ ตารา ใบปลิว ไวนิล สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ให้บริการแก่ นักเรียน
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร โดยเก็บเงินค่าบริการ คิดราคาตามประกาศแนบท้าย
๔.๒ การบริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา หมายถึง การผลิตสือ่ วีดทิ ัศน์ การให้เช่าอุปกรณ์โทรทัศน์
การสาเนาและแปลงสัญญาณสื่อ การผลิตแผ่น DVD/VCD การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) การผลิต Infographic การบริการห้องอบรม ห้องสตูดโิ อ
ห้องแสดงนิทรรศการ โดยเก็บเงินค่าบริการ คิดราคาตามประกาศแนบท้าย
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) เล็ก แซ่จิว
(นางสาวเล็ก แซ่จิว)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ปฏิบัติการแทน
อฺธิการบดี
สาเนาถูกต้อง
(นางยุวดี ฮ่อสกุล)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อมรพรรณ/ร่าง/ทาน
ยุวดี/พิมพ์

อัตราค่าบริการกลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562
รายการ
การผลิตสื่อวีดิทัศน์
1. ถ่ายทาโทรทัศน์วงจรปิด (OB Offline) 3 กล้อง
2. ถ่ายทาโทรทัศน์วงจรปิดและสตรีมมิ่ง (OB Online) 3 กล้อง
3. ถ่ายทาโทรทัศน์วงจรปิด (OB Offline) 2 กล้อง
4. ถ่ายทาวีดิทัศน์ 1 กล้อง
5. ถ่ายภาพนิ่ง DSLR
6. ถ่ายภาพมุมสูง (Drone)
7. ตัดต่อวีดิทัศน์
8. บันทึกและตัดต่อเสียง

อัตราค่าบริการ (บาท)
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายใน
14,000
10,000
เพิ่มจาก Offline 3,000-5,000 ขึ้นอยู่เนื้องาน
12,000
8,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3,000
2,000
3000-10000 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน
500
300

ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อเรื่อง
ต่อชั่วโมง

การเช่าอุปกรณ์โทรทัศน์
1. โคมไฟ ทังสเตน (ขนาด 800 วัตต์)
2. โคมไฟ LED (ขนาด 1000 วัตต์)
3. เครื่องบันทึกวีดิทัศน์
4. โทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว

500
500
3,500
1,000

500
500
1,500
1,000

ค่าสาเนาและแปลงสัญญาณสื่อ
1. แปลง VHS เป็นไฟล์ Digital Video
2. แปลง Cassette เป็นไฟล์ Digital Audio
3. แปลงไฟล์ Digital Video เป็นไฟล์ที่ต้องการ

1,000
500
1,000

1,000 ต่อตลับ
500 ต่อตลับ
1,000 ต่อชั่วโมง

ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน
ต่อวัน

ผลิตแผ่น DVD/VCD
1. เขียนแผ่น
2. สกรีนแผ่นอย่างเดียว
3. ออกแบบพร้อมพิมพ์หน้าปก
4. ค่าแผ่น
5. ค่ากล่อง DVD Boxset
รวมค่าผลิต DVD Boxset
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน CAI/E-Book
1. สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 10 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ไม่เกิน 10 ข้อ
2. สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 30 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ไม่เกิน 30 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนบทละไม่เกิน 10 ข้อ
3. สตอรี่บอร์ดไม่เกิน 50 เฟรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ไม่เกิน 30 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนบทละไม่เกิน 10 ข้อ
4. สตอรี่บอร์ดตั้งแต่ 51 เฟรมขึ้นไป แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนไม่เกิน 30 ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรียนบทละไม่เกิน 10 ข้อ
คิดอัตราต่อเฟรม โดยที่ 50 เฟรมแรก คิดราคา 22,000 บาท และ
ตั้งแต่เฟรมที่ 51 ขึ้นไป คิดเฟรมละ 400 บาท

10
10
20
10
10
60

10
10
20
10
10
60

ต่อแผ่น
ต่อแผ่น
ต่อแผ่น
ต่อแผ่น
ต่อกล่อง
ต่อชุด

5,000

5,000 ต่อบทเรียน

12,000

12,000 ต่อบทเรียน

22,000

22,000 ต่อบทเรียน

22,000+400/เฟรม

22,000+400/เฟรม ต่อบทเรียน

รายการ
ผลิตสื่อ infographic
3 นาทีแรก นาทีละ 3,000 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1,000 บาท ไม่
รวมเสียงบรรยาย แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (รวมเสียงบรรยาย เพิ่ม
1,000 บาท)
ตัวอย่างราคา
ระยะเวลา 3 นาที
ระยะเวลา 5 นาที
ระยะเวลา 10 นาที
บริการห้อง
1. ห้องอบรม ความจุ 30 ที่นั่ง พร้อมโปรเจคเตอร์, ชุดเครื่องเสียง
และอินเทอร์เน็ต
2. ห้องสตูดิโอ
3. ห้องแสดงนิทรรศการ พร้อมโทรทัศน์ ขนาด 50 นิ้ว และขนาด
32 นิ้ว

อัตราค่าบริการ (บาท)
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายใน

10,800
13,200
19,200

9,000
11,000
16,000

1,500

1,500 ต่อวัน

1,500
1,000

1,500 ต่อวัน
1,000 ต่อวัน

หมายเหตุ
- อัตราราคานี้ ไม่รวมค่าพาหนะและค่าที่พัก
- กรณีขอใช้บริการนอกเวลาปฏิบตั ิงานผู้ขอใช้บริการต้องจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
- วันปฏิบัติงาน วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง) กรณีเกิน 4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท
- วันหยุด วันละ 420 บาท (ไม่เกิน 7 ชั่วโมง) กรณีเกิน 7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท
- อัตราค่าบริการหน่วยงานภายนอก +80% หน่วยงานภายใน +40% จากต้นทุน

อัตราคาบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา
รายการ

หนวย

ราคาเก็บคาบริการ (บาท)

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพทั่วไป/หนังสือ/ตํารา/ใบปลิว/ฯลฯ
1. ราคาวัสดุสิ่งพิมพประเภทตางๆ

ต่ํากวา 100 ชุด

ราคาบวก 20% จากราคาตนทุน

ต่ํากวา 300 ชุด

ราคาบวก 18% จากราคาตนทุน

มากกวา300 ชุด

ราคาบวก 15% จากราคาตนทุน

2. พิมพงานขนาด A4 ขาว-ดํา (ไมรวมกระดาษ)

หนาละ

0.45

3. พิมพงานสีขนาด A4 ระบบเลเซอร (ไมรวมกระดาษ)

ต่ํากวา 100 หนา หนาละ

10.00

หนาถัดไป

7.00

หนาละ

2.00

1. งานจัดหนาสิ่งพิมพ

หนาละ

50.00

2. ออกแบบงาน/ปก

ชิ้นละ

250.00

4. พิมพงานสีขนาด A4 ระบบอิงเจ็ท (ไมรวมกระดาษ)
งานออกแบบและจัดหนาหนังสือ

งานพิมพดวยเครื่องพิมพ Print&Cut
1. ราคาวัสดุสิ่งพิมพ ประเภทตางๆ เชนไวนิล สติ๊กเกอร

ตารางเมตร

ราคาบวก 20% จากราคาตนทุน

กระดาษ Photo
2. ราคาหมึกพิมพ

ตารางเมตร

120.00

ไมเกิน 100 เลม เลมละ

15.00

เลมถัดไป เลมละ

10.00

เลมละ

10.00

เก็บเย็บเลมเขาปก
เขาเลมไสสันทากาวพรอมตัดเจียน
เคลือบปก

