อัตราค่าบริการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. อัตราค่าบริการห้องสตูดิโอ ศกอ.
รายละเอียด
ค่าบริการใช้พื้นที่ห้องสตูดิโอ
ค่าบริการห้องสตูดิโอเพื่อการ
บันทึกเสียงและภาพวีดิทัศน์
พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการบันทึก

วันเวลาราชการ
8.30-16.30 น.
ชั่วโมงละ 400 บาท
ชั่วโมงละ 500+200 บาท

จันทร์-ศุกร์
16.30 น. เป็นต้นไป
ไม่เกิน 3 ชม.
ชั่วโมงละ 450+150 บาท
ชั่วโมงละ 600+300 บาท

วันหยุดราชการ
/ วันหยุดนขัตฤกษ์
8.30-16.30 น.
ชั่วโมงละ 650+400 บาท
ชั่วโมงละ 800+600 บาท

2. อัตราค่าบริการผลิตสื่อ
รายละเอียด
PowerPoint
- Template
- จัดองค์ประกอบศิลป์
- Transition
PowerPoint
- Template
- จัดองค์ประกอบศิลป์
- Info Graphics
- Transition
- Animation
VDO Title/Intro/The End
- Text Animation
- Graphics
- Effect/Transition
- Sound Effect

ค่าบริการ
1,000 บาท
(ไม่เกิน 15 สไลด์)
จำนวนหน้ามากกว่า 15 สไลด์ขึ้นไป คิดเพิ่ม 300 บาท ต่อทุกๆ 10 สไลด์
1,500 บาท
(ไม่เกิน 15 สไลด์)
จำนวนหน้ามากกว่า 15 สไลด์ขึ้นไป คิดเพิ่ม 400 บาท ต่อทุกๆ 10 สไลด์

เริ่มต้นที่ 1,500 บาท
(ไม่เกิน 30 วินาที)
จำนวนมากกว่า 30 วินาทีขึ้นไป คิดเพิ่ม 500 บาท ต่อทุกๆ 10 วินาที

3. อัตราค่าบริการตัดต่อ
รายละเอียด
PowerPoint + VDO

PowerPoint + VDO +
Background Sound
PowerPoint + VDO +
Background Sound + Effect
+ Graphics + Text + Caption

ค่าบริการ
1,000 บาท
(ไม่เกิน 10 นาที)
จำนวนมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป คิดเพิ่ม 300 บาท ต่อทุกๆ 10 นาที
1,200 บาท
(ไม่เกิน 10 นาที)
จำนวนมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป คิดเพิ่ม 350 บาท ต่อทุกๆ 10 นาที
1,800 บาท
(ไม่เกิน 10 นาที)
จำนวนมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป คิดเพิ่ม 400 บาท ต่อทุกๆ 10 นาที

4. อัตราค่าบริการจัดทำ Website
รายละเอียด
Static Web Page
- template/Theme
- Graphics
- Typography
- Links
Static/Dynamic Website
- Installing Program
- Configurations
- ติดต่อขอ Domain name
- template/Theme
- Graphics
- Plugins
- Typography
- Links
จัดการดูแลระบบ
- Update ปรับปรุงข้อมูล
- จัดการ plugins
ฝึ กอบรมการใช้งาน
คู่มือประกอบการใช้งาน

ค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 8,000 บาท
(ไม่เกิน 8 pages)
เกิน 8 หน้าขึ้นไป คิดเพิ่มหน้าละ 800 บาท

เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
(ไม่เกิน 8 pages)
เกิน 8 หน้าขึ้นไป คิดเพิ่มหน้าละ 1,000 บาท
---------------------------------------------------------------หากมีระบบการจัดการฐานข้อมูล อาทิ สืบค้น ค้นหา จัดเก็บ ตรวจสอบ การอัพโหลด
รายงาน ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 20,000 บาท
เกิน 1 ระบบ คิดเพิ่ม 15,000 บาท *
*อื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
10,000 บาท
ระยะเวลา 1 ปี
หากเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
วิทยากร 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท
ผู้ช่วยวิทยากร ชั่วโมงละ 350 บาท
2,000 บาท

5. อัตราค่าบริการออกแบบกราฟิก
รายละเอียด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- Info Graphic
LOGO/SYMBOL
ภาพประกอบ (มีแบบมาให้)
- ลายเส้น
- Info Graphic
ภาพประกอบ (ออกแบบใหม่)

ค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
เริ่มต้นชิ้นละ 100 บาท

เริ่มต้นชิ้นละ 300-500 บาท

6. ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายละเอียด
ค่าบริการ
ติดตั้งระบบ Moodle
10,000 บาท/ระบบ
อบรม Moodle
- หลักสูตร ผู้ดูแลระบบ จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,400+1,000=6,400 บาท
(วิทยากร+วิทยากรฝึกปฏิบัติ+คู่มอื ) - หลักสูตร ผูส้ อน จำนวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 5,400+1,000=6,400 บาท
- หลักสูตร ผู้เรียน จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 2,700+1,000=3,700 บาท
หมายเหตุ
- วิทยากร 1 คน 600 บาท/ชั่วโมง
- วิทยากรฝึกปฏิบตั ิ 1 คน 300 บาท/ชั่วโมง
- คู่มือการอบรม 1,000 บาท/หลักสูตร
ดูแลระบบ (Update)
12,000 บาท/ปี
ขอใช้พื้นที่บนระบบ Moodle
500 บาท/วิชา
(STOU e-Learning )
บริหารจัดการชุดวิชา/คอร์ส
ตั้งค่าวิชา/คอร์ส
2,000 บาท/วิชา/คอร์ส
จัดคอร์สแต่ละโมดูล/หน่วย
2,000 บาท/โมดูล
- แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
- เพิ่มวิดีโอพร้อมคำบรรยาย
- เพิ่มแหล่งการเรียนรู้
- เพิ่มกิจกรรม
- แบบประเมินตนเองหลังเรียน
บริหารจัดการสมาชิก
500 บาท/วิชา/คอร์ส
กรณีมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนงานออกแบบและตัดต่อ สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครัง้ หากแก้ไขเกินกว่า 2 ครัง้ คิดเพิ่มขัน้ ต่า 300500 บาท

