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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Internet of Things (IOT) โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้ ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 9803 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าอบรม 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 
100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 217,390 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.45 คิด
เป็นร้อยละ 89.00 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.00 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล หลักสูตร Internet of Things (IOT) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 9803 
ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  217,390  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  20  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
73,080 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน        50,400     บำท    
   ค่ำใช้สอย               23,490       บำท    
   ค่ำวัสดุ        143,500    บำท 
   รวม                 217,390    บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.50  คิดเป็นร้อยละ 90.00 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.45  คิดเป็นร้อยละ 89.00 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 90.00   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.55  หรือคิดเป็นร้อยละ  91.00  
 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. มีบางหน่วยงานจัดอบรม วัน เวลา ตรงกัน จึงไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. ส่งรายชื่อมาแต่ไม่เข้าอบรม เนื่องจากมีงานด่วนที่ต้องท า 
3. มีบางหน่วยงานส่งรายชื่อล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมให้สายสนับสนุนด้วย ไม่ใช้จัดแต่สายวิชาการ 
2.  อยากให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วย 
3.  ควรเพิ่มวิทยากรให้มากกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจ านวนมาก 
4.  ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง 

 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร 
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมประเทศไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IoT) 
 

ลักษณะโครงกำร 

  1.1.   การประชุมเชิงวิชาการ 
  1.2.   การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3.   การสัมมนา การเสวนา 
  1.4.   การจัดนิทรรศการ 
  1.5.   การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
  1.6.   การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
  1.7.   การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
  1.8.   อ่ืน ๆ 

ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 – 2561) ดังเอกสำรที่แนบ 1 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อม    
                             เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้ำประสงค์ที่  1 จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซียน/ นำนำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที ่2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   1 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   2 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและน ำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                              สู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ที ่ 4 มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  2 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  3 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้ำประสงค์ที ่ 5  มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้ำประสงค์ที ่6  เป็นแหล่งให้บริกำรวิชำกำรวิชำชีพที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 
   1 การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้ำประสงค์ที่ 7 สร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดควำมรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 
  1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก  
 
ควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้ำนสังคมศำสตร์ (หรือ) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
 การเรียนการสอนวิชา .............................ด้านคอมพิวเตอร์.................................................. 
       ...................................................................................................... ...................................... 
 การวิจัย ......................................................................................................... ........................ 
       ........................................................................................................................... .................. 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ........................................................................ ........................ 
       ............................................................................................................................ ................ 
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 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
............................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................. ................. 
 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04  
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ     นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   

                                   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักกำรและเหตุผล 
             จากแนวโน้มกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับเทคโนโลยีที่ เข้ามามีบทบาท           
มากขึ้นในชีวิตประจ าวัน Internet จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวส าหรับคนยุคปัจจุบัน   ขณะเดียวกันภาครัฐได้
เล็งเห็นความส าคัญของการใช้งาน Internet  จึงเร่งผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ  สนับสนุนให้ทั้งประเทศมีโครงข่าย  
บรอดแบนด์ทั้งแบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่อจ านวนประชากร ด้วยหวังเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยให้เป็น
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เพ่ือให้ประชากรไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตมากขึ้น จากปัจจัย
ข้างต้นมีผลในการผันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิตอลหรือที่เรียกกันว่า Digital Economy ที่จะครอบคลุม
นวัตกรรมด้าน IT ของไทยอันประกอบไปด้วย Cloud Computing และ Big Data หรือการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่  และ Internet of Things (IoT)  

The Internet of Things คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่น โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์
ไร้สาย รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ระบบแสงสว่าง และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน   โดยอุปกรณ์เหล่านั้นจะสามารถ
เชื่อมโยงและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ควบคุมและสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสรรพสิ่งต่าง ๆ 
สามารถระบุตัวตนได้  รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท างานร่วมกันได้ 
ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมายในอนาคต แต่อย่างไรก็
ตามยังมีเทคโนโลยี   อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจะต้องถูกพัฒนาไปควบคู่กัน  IoT เช่น ระบบตรวจจับต่าง ๆ (Sensors) 
รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว ซึ่งเทคโนโลยีนี้ท าให้บริษัทขนาดใหญ่
เช่น IBM, Microsoft และ Cisco ก็หันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้และทุกวันนี้เทคโนโลยี “Internet of 
Things” จะถูกพูดถึงกันมากข้ึน และจะมีการท าวิจัยและ พัฒนาเพ่ือท าให้สามารถน ามาใช้ได้จริงมากขึ้น  IoT จะ
มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่  ที่จะอาศัยการ
เชื่อมต่อสื่อสารและท างานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจที่รวดเร็ว
และมีความถูกต้องแม่นย าสูง โดยที่ข้อมูลทั้งหลายที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
จะถูกน ามาวิเคราะห์ ให้ได้ผลลัพธ์  เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที นอกจากการข้ามขีดจ ากัด
เรื่องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล อาจไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แต่สามารถควบคุม

สั่งการได้โดยไร้ขีดจ ากัดเรื่องสถานที่  IoT ในอนาคตจึงไม่ได้จ ากัดเพียงแค่บริบทของชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่จะ
มีการเชื่อมระหว่างอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานและอ่ืน ๆ อีก
มากมาย  
             ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบาทด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับและ   
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรโดยใช้นวัตกรรมดิจิตทัลเพ่ือกำรศึกษำ  จึงจัดโครงกำรอบรม
หลักสูตร Internet of Things (IoT)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและ    
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน   
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะความรู้ความสามารถทันสมัยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม  ประกอบด้วย  
      1.    อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ 
             จ านวน 20 คน 
      2.   กรรมการ  จ านวน 7 คน  
      3.   วิทยากร   จ านวน 2  คน 
 
สถำนที่ด ำเนินงำน 
         ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
          วันที่  9 - 11 สิงหาคม 2559 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
งบประมาณ  217,390 บำท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสำมร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอยีดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ประสานแผน วิทยากรและ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

5.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ 
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เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ 2559  

1. ค่ำตอบแทน          50,400 บำท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 3 วัน  x 1,200 บาท x 2 คน ) 

2. ค่ำใช้สอย                  23,490 บำท 
( ผู้เข้าอบรมจ านวน  20 คน คณะกรรมการ 7 คน และวิทยากร  จ านวน 2 คน ) 

-  ค่าอาหารว่าง  (6 มื้อ x 29 คน x 35 บาท )            =    6,090  บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (3 มื้อ x 29 คน x 200 บาท )           =  17,400  บาท 

3. ค่ำวัสดุ                 143,500 บำท 
        รวมทั้งสิ้น  217,390 บำท (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสำมร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 
 
หมำยเหตุ    - ค่าวัสดุเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับใช้ฝึกปฏิบัติ เมื่อใช้งานแล้วไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
                - ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 
รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
รำยละเอียดกำรฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IoT) 

     วันที่ 9 สิงหำคม 2559 
8.30 – 12.00 น. - ฝึกปฏิบัติ Introduction Internet of things 

- ฝึกปฏิบัติ Internet of Things Security 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. - ฝึกปฏิบัติ Basic to Internet of things with Arduino 

วันที่ 10 สิงหำคม 2559 
8.30 – 12.00 น. - ฝึกปฏิบัติ Arduino hardware and Software เตรียมความพร้อม และเรียนรู้ท า 

  ความเข้าใจเครื่องมือที่ส าหรับการอบรม 
- ฝึกปฏิบัติ Network, I/O Programming ผ่านทาง Arduino and Tools 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. - ฝึกปฏิบัติ Internet of things ผ่านทาง Module ESP8266  

วันที่ 11 สิงหำคม 2559 
 
 
8.30 – 12.00 น. 

- ฝึกปฏิบัติ Internet of things Programming ด้วย โปรแกรม ESP8266  
  Module  
- ฝึกปฏิบัติ Cloud IOT Programming  ด้วย IOT Protocol  
 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 - ฝึกปฏิบัติ IOT Project  
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13.00 – 16.30 น. 

- ฝึกปฏิบัติ Arduino board  
- ฝึกปฏิบัติ Standalone  
- ฝึกปฏิบัติ Software Development Kit ของ ESP8266 module   
  Broker/Publisher/Subscribers  
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบทั้ง Hardware และ Software ส าหรับงาน 
  Internet of things 

 
กำรประเมินผลโครงกำร 
  เป็นโครงกำรหลัก ท่ีตอบสนองตัวชี้วัด ..................................-.......................................................    

        เป็นโครงกำรสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด 
            บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสาย
งาน ร้อยละ 90 
 
กำรประเมินผลโครงกำร 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 20 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 

 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

1. เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 

2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

         3.        เชิงเวลา 
 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 

         4.    เชิงต้นทุน 
 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
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 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 4 สาขาวิชา 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา 4 ระดับ 
3. เชิงเวลา 

 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 
4. เชิงต้นทุน 

 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

วิธีกำรประเมิน 
1. ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
2. มีการสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
3. ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติท่ีดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 
กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 
หลักสูตร Internet of Things (IOT) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 9803 ตึก 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  20  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 217,390  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 73,080 บาท     
ประกอบด้วย (เจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน       50,400     บำท    
   ค่ำใช้สอย               23,490       บำท    
   ค่ำวัสดุ       143,500   บำท 
   รวม                217,390   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ  90.00   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  20  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.50  คิดเป็นร้อยละ 90.00 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ  89.00 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.55 หรือคิดเป็นร้อยละ  91.00    
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในระดับสำกล ประจ ำปี  2559 
หลักสูตร  Internet of Things (IOT) 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Internet of 
Things (IOT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
, คณะวิทยาศาสตร์ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 20 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด แบ่งเป็น  3 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ตอนที  4  การมีประสิทธิผลในเรื่องของการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท างานย่อมเสี่ยง
ที่จะมีความเข้าใจในเนื้องานที่เหมาะสมและสามารถหาความรู้ในงานที่ท าได้ส าเร็จ เป็นไปตามที่ต้องการของงาน
ปัจจุบันเป็นการท าความเข้าใจในลักษณะเดิมๆ 
 ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความส าคัญต่อพนักงานในหน่วยงานนั้นๆท าให้ประสิทธิผลนี้มีมากยิ่งขึ้น ในการ
ท างานเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำ
และบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล ประจ ำปี 2559 

หลักสูตร  Internet of Things (IOT) 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Internet of Things (IOT) 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 20 คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 20 100% 
               หญิง            - 

 
% 

 
ตำรำงท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 

ประเด็นควำมคดิเห็น 
ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ / กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

ด้ำนวิทยำกร 
       

 1. การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร 

8.00  (40.00%) 12.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

7.00  (35.00%) 13.00  (65.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.35  (87.00%) มาก 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 11.00  (55.00%) 9.00  (45.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (91.00%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสม 10.00  (50.00%) 10.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.50 (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการ 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 20.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) น้อย
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อบรม ที่สุด 
 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม 

9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

3.45 (69.00%) 
ปาน
กลาง 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       

 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

10.00  (50.00%) 10.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

8.00  (40.00%) 12.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.45 (89.00%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 10.00  (50.00%) 10.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 

มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที ่

12.00  (60.00%) 8.00  (40.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.60  (92.00%) 
มาก
ที่สุด 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 8.00  (40.00%) 12.00  (60.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (88.00%) มาก 
 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

9.00  (45.00%) 11.00  (55.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.00%) มาก 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

17.00  (85.00%) 3.00  (15.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.85  (97.00%) 
มาก
ที่สุด 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้ง
นี้ 

10.00  (50.00%) 10.00  (50.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.50  (90.00%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

4.55 (91.00%) 
มาก
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

    หำกทุกสิ่งถูกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต จะก่อให้ประโยชน์มำกมำยที่จะส่งผลดีต่อกำรด ำเนินชีวิตของ
มนุษย์ในแง่ของควำมสะดวกสบำย และรวดเร็ว เนื่องจำกอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชิ้น สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันเอง 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้ได้มำกที่สุด ซึ่ง Internet of Thing นั้นมีประโยชน์ต่อกำรใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ 
มำกมำย เช่น 

 ด้ำนกำรแพทย์ : ปัจจุบันวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำร่วมด้วยมำกขึ้น เช่น 
กล้องขนำดเล็กที่ส่งเข้ำไปภำยในร่ำงกำยของคนไข้ ท ำให้สำมำรถเห็นอวัยวะภำยในได้โดยไม่ต้องท ำกำรผ่ำตัด ซึ่ง
ช่วยลดควำมเจ็บปวด และเวลำในกำรรักษำให้สั้นลง ซึ่งถ้ำหำกมีกำรน ำ Internet of Thing เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย 
จะช่วยในด้ำนควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อระหว่ำงแพทย์และคนไข้ได้อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นเช่น กำรฝังชิปไว้
ในร่ำงกำยผู้ป่วย ที่สำมำรถติดต่อแพทย์ให้อัตโนมัติเมื่อมีเหตุกำรณ์ผิดปกต ิ

        ด้ำนกำรโฆษณำ : กำรท ำโฆษณำบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตนั้น นอกจำกจะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้
หลำกหลำยขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนในกำรเช่ำพ้ืนที่โฆษณำได้อีกด้วย แต่กำรที่จะดูโฆษณำบนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตได้นั้นหมำยควำมว่ำ จะต้องอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้ำหำกน ำแนวคิด 
Internet of Thing เข้ำมำเสริมนั้น ระหว่ำงที่เดินผ่ำนหน้ำร้ำนสินค้ำ ก็จะมีโฆษณำแสดงขึ้นมำโดยอัตโนมัติ 
ตัวอย่ำงเช่น หำกมีผู้คนเดินผ่ำนหน้ำร้ำนสินค้ำของเรำ (ซึ่งถูกตรวจจับได้โดยระบบเซ็นเซอร์) ก็จะปรำกฏภำพ
โฆษณำข้ึนให้ผู้คนที่เดินผ่ำนไปมำได้เห็นทันที ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น 

        ด้ำนกำรลดต้นทุน : เช่นกำร ลดต้นทุนให้กับกำรไฟฟ้ำ กำรที่ต้องมีพนักงำนมำคอยตรวจเช็ค และจดมิเตอร์
ไฟฟ้ำในทุกเดือน ถือเป็นต้นทุนอย่ำงหนึ่งที่กำรไฟฟ้ำต้องจ่ำยเพ่ือจ้ำงพนักงำนให้คอยท ำหน้ำที่นี้ หำกมีกำรน ำ
แนวคิด Internet of Thing มำใช้จะส่งผลให้สำมำรถตัดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ไปได้ เนื่องจำกมิเตอร์จะท ำกำรส่ง
ข้อมูลไปยังระบบที่คอยบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟของกำรไฟฟ้ำเอง โดยไม่ต้องใช้คนจด อีกท้ังยังช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้
อีกด้วย จำกกำรที่สำมำรถบอกอัตรำกำรใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ำแต่ละชนิด 
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รำยละเอียดทำงกำรเงิน 
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瀧懸I鼎舅Ⅷ誼:gr%Ш .

●●ke rhゎ躍8.n lnternet

53/242 Moo5 Chaengwabna Rd,3angtand′ Pakkred′ Nonthaburi ll120

Tax ID: 0125548004556

Te1/Fax:+66(0)2 539 3393 Ema‖ :acmimntesora com

tu`unti■ /1」ぎ08■繭
Invoice

No: I―RMUTP-2016‐ 07

Date:

u=fⅥ   ぎlinうη□u]nllLLQttLⅥ nl■1● 目劇■,雨 uιⅥ倒

嘱ol         Ralamangala Unlversity ofTechnology Phra Nakhon:RMUTP 399 Samsen Rd Vachira Phavanban′ Dusit BangkOk Tha‖ and 10300

serlal 概̈
奇、

"|■

にll

Amount

1 fa4'lrrlfl r6rfinurarlnd uevqdnani'rlnaurr IOT Boot Camp

Genuino l0l
ESP 8288 MCU

Sensor Box Set

Jumper Wire

Minl Proto Board

USB Cable Type A

Book

Electronic Parts

レ伽 5′ 290.00 3132′ 250.00
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:ョⅢⅢdj・・・31ⅢⅢⅢⅢ卓|IⅢⅢ喜|

5,Jwl,3,"も赫 L=unl■ :ヽミ n論

lJ型■n%ι略ma穐 6■nn■,n卜ιηⅥ●■■η蒟ヽ m｀感 晰゙四、彰

りllη 日10■ 0083052316

""係
詭 (TOtal) B132,250.00

nmriruVAT D132,250.00

VAT 7.00●/0 B9′ 257.50

mrnariuir B■41′ 507.50

御
4Y

'il tOrool 1^o ol nX
'aJ 

tJ

illtll,0J



111賢 量 蔦
鼎 i濯 器 嚇 llttgyC%鳳

53/242M∞ 5 Chaengwattana Rd′ Bangbrad′ Pakkred,Nonthabun ll120

Tax ID: 0125548004556

Tel/Fax:+66(0)25393393E― mal:actomttntesora com

tlr-runtdl
Invoice

No,I‐ RMUTP-2016-07

Date:1l Au9ust 2016

討■inうⅥ]]脅 nn,LLQtttⅥ nl■lQ色討1■●ut1/1ロ

RaJamangala university oFTechnolo9y Phra Nakhon:RMtrrP 399 Samsen Rd.Vachira Phayanban′ Dust Bangkok Tha‖ and 10300

Jlqrtrrn dlin{,a''rr,-

銹 ン 呻嶽 絣 ざ 蜃 悩 轟・T`

Serial DeScrip5on Quanuty

ぃ」●ll

Unit

"nn門
,■ ll●ロ

unit PHce 一̈　̈Ａｍｏｕｎｔ
1 r-ealrlril r 6 rFnn rofl n d ua vail n rni fl n ou ru IOT Boot Camp 5′290,00 3132.250.00

―‐M■ llt● taИ ltlMl● ■■Й■lo日 ιln■ηⅥ哺nttusnnll「

おもn"」価 う翻輸t・Iπ unヽ■■」轟商

ninπ・・ m日和 o■■n■,n卜田■11■■面■,格■■1円 ,じ

u"nJぃ ■o083C52316

m“係れ (TCtal) B132,250.00

nmrhuVAT 8132,25000

VAT 700% 39,257.50

nlnnririr 3■41,507.50
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1′ 89000

500.00

2,00000

100.00

10000

100.00

20000

20.00

cenulno t0l
ESP 8288 MCU

sensor Box set

Jumper wire

Minl Proto Board

USB cable Type A

Book

Electronlc Parts

fialvlflrir5nrarailnd uauqiln:r{ tlnauot IOT Boot camp

…1000/c Payment After p.0

2

Bl1890.00/

3500.00ノ

Bλ000.00/

B200.00ノ

3100.00/

8100.00l

B400.00/

8100.00/

B5,290.∞/

B132250.00ノ
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Unit Price

135,000.00
称 n躙鮎 う藤nⅥ ,。inぎ ttaじ Q」n,爾 no■ ,脚 loT B00t Camp

●  Genuin0 101

●  ESP 8288 MCU
o  Sensor Box Set

・   Jumper Wire

・   Mini Proto Board

●  USB Cable Type A

o  3ook

・  [lectronic PartS
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Gustomer:
Address:
Date:

Our Ref:
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mttn■箭蓼In5J 10T Boot Camp

l  Cenuino lol Embedded Board

2 ESP3266 MCU
3 Sensor Box Set

4 Jumperlぼ re

5 m:ni Proto Board

6 USB Cable Tvpe A

7 B∞k

8 ElectЮ n:c Parts〔Resヽterl

10T BoOt Camp Set
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1
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2,090,00

550.00

2,350.00

100,00

100.00

100.00

300.00

20.00

21090.00/

550.00/

2,350.0ケ

200.00/
100.0け

100.00/

600.00′

100.00/

Price

Vat7%
Price purchase

6,090,00/

152,250.09/

10,657ル
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