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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสา รสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                   
หลักสูตร หลักสูตร   Flash On Web โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       มีผู้เข้าอบรม  37  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  130,956 บาท 

 ผลการประเมินโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 37  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.42   คิดเป็น
ร้อยละ 88.33 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย 4.17     
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.42 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.08 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร   Flash On Web ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย   
จัดขึ้นระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2555  - 17  กุมภาพันธ์ 2555   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ  ความรู้
ความสามารถเสริม   ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  130,956 บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  37  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
130,956  บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    37,000 บาท    
   ค่าวัสดุ       9,956 บาท 
   รวม   130,956 บาท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อยู่ใน
ระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย  4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.51  การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03  คิดเป็นร้อยละ 80.68  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่า มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13  คิดเป็นร้อยละ  
82.59  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.41   ด้านประสิทธิภาพจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.23  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  84.51    
 
 ปัญหาอุปสรรค 

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 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
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โครงการงบยุทธศาสตร์เงินงบประมาณประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
หลักสูตร  Flash On Web 

                   
ลักษณะของโครงการ 

(   ) 1.1  การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
( / ) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4  การฝึกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 
 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
 กลยุทธ์ที่ 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 

(   ) 1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และร่วมมือกับศิษย์เก่า 
( / ) 1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(   ) 1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   
                                    รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 
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หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันการสร้าง Web Site เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ หน่วยงานและองค์กร 
นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นมาก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและเข้ามาศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ ผู้รับผิดชอบในการพัฒนา และปรับปรุง Web Site ของแต่ละหน่วยงานและองค์กร จึง
ต้องพัฒนาให้รูปแบบ การน าเสนอเป็นที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา การออกแบบ ตกแต่งให้สวยงาม นับว่า
เป็น ส่วนส าคัญยิ่ง และหากมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบด้วย จักท าให้การน าเสนอ ดูน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเว็ปไซต์ไปใช้สร้างเว็ปไซต์
เผยแพร่ข้อมดผลการด าเนินงานผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสร้างเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 

 
 
กลุ่มเป้าหมาย   ทั้งสิ้น  37   คน   ประกอบด้วย 

ผู้เข้าอบรม        จ านวน     29     คน  
กรรมการ      จ านวน      6     คน 
วิทยากร       จ านวน      2     คน 

สถานที่ด าเนินงาน 
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน     ระหว่างวันที่  13-17  กุมภาพันธ์  2555 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปี 2555 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
 

1. ประชุมวางแผน 
         

 
2. จัดท าโครงการ 

         

 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

         

 
4. ด าเนินโครงการ 

         

 
5. ประเมินผลโครงการ 

         

 
6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

         

 
 
งบประมาณ      130,956  บาท     (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
 

1. ค่าตอบแทน    84,000    บาท 

     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200  บาท x 2 คน)   

2. ค่าใช้สอย    37,000   บาท 
     (ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  37 คน) 

-  ค่าอาหารว่าง    (10 มื้อ x 37 คน x 25 บาท)     9,250       บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน     (5  มื้อ x 37 คน x 150 บาท)      27,750      บาท 

3.   ค่าวัสดุ               9,956   บาท 

                รวมทั้งสิ้น    130,956 บาท     (หนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 



หลกัสูตร Flash On Web  5 

 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On Web   

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทร์ที่  13  กุมภาพันธ์  2555 
Part I-Creating  a  Flash Animation 

- Module 1 : Getting Around Flash 
- Module 2 : Creating Simple Drawing 
- Module 3 : Animate Your Art 

Part II-Advanced Drawing and Animation 
- Module 4 : Organizing Frames and Layers 

      
วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์  2555 

Part II-Advanced Drawing and Animation 
- Module 5 : Advanced Drawing and Coloring 
- Module 6 : Choosing and Formatting Text 
- Module 7 : Reusable Flash 
- Module 8 : Advanced Tweens with the Motion Editor 
 

  วันพุธ ที่  15 กุมภาพันธ์  2555 
Part II-Advanced Drawing and Animation 

- Module 9 : Realistic Animation with IK Bones 
- Module 10 : Incorporating Non-Flash Media Files 
- Module 11 : Incorporating Sound and Video 

Part III-Adding Interactivity 
- Module 12 : Introduction to Action Script 3 
- Module 13 : Controlling Actions with Events 

 
  วันพฤหัสบด ีที่  16 กุมภาพันธ์  2555 

Part III-Adding Interactivity 
- Module 14 : Organizing Objects with the Display List 
- Module 15 : Controlling the Timeline and Animation 
- Module 16 : Components for Interactivity 
- Module 17 : Choosing, Using, and Animating 
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วันศุกร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2555 
Part III-Adding Interactivity 

- Module 18 : Drawing with ActionScript 
Part IV-Debugging and Delivery Your Animation 

- Module 19 : Testing Delivery Your Animation 
- Module 20 : Publishing and Exporting 
- Module 21 : Introduction to Adobe AIR 

ก าหนดการอบรมสร้างเว็ปไซต์ด้วย Flash On Web 

13 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part I-Creating  a  Flash Animation 

   Module 1 : Getting Around Flash 

10.30– 12.00    Module 2 : Creating Simple Drawing 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30    Module 3 : Animate Your Art 

14.30 – 16.30 Part II-Advanced Drawing and Animation 
  Module 4 : Organizing Frames and Layers 

14 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part II-Advanced Drawing and Animation 

  Module 5 : Advanced Drawing and Coloring 

10.30 – 12.00   Module 6 : Choosing and Formatting Text 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30   Module 7 : Reusable Flash 

14.30 – 16.30   Module 8 : Advanced Tweens with the Motion Editor 
15 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 

8.30 – 10.30 Part II-Advanced Drawing and Animation 
  Module 9 : Realistic Animation with IK Bones 
  Module 10 : Incorporating Non-Flash Media Files 

10.30 – 12.00   Module 11 : Incorporating Sound and Video 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 Part III-Adding Interactivity 

  Module 12 : Introduction to Action Script 3 
14.30  - 16.30   Module 13 : Controlling Actions with Events 
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16 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.31 – 10.30 Part III-Adding Interactivity 

  Module 14 : Organizing Objects with the Display List 

10.30– 12.00   Module 15 : Controlling the Timeline and Animation 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30   Module 16 : Components for Interactivity 

14.30 – 16.30   Module 17 : Choosing, Using, and Animating 

17 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหา 
8.30 – 10.30 Part III-Adding Interactivity 

  Module 18 : Drawing with ActionScript 

10.31 – 12.00   Module 19 : Testing Delivery Your Animation 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30   Module 20 : Publishing and Exporting 

14.31 – 16.30   Module 21 : Introduction to Adobe AIR 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตุการณ์การมีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
3. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
4. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วมไม่ต่ ากว่า 

3.50 
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา การอบรมเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด  

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   หลักสูตร  Flash On Web ระหว่าง  วันที่ 13-
17 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์
เทเวศร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการด าเนินงานด้านการจดัการในภาพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน     

ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  37  คน 

1.2 งบประมาณที่ได้รับ  130,956 บาท  เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง  
130,956บาท     ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน    84,000  บาท    
   ค่าใช้สอย    37,000 บาท    
   ค่าวัสดุ       9,956 บาท 
   รวม   130,956 บาท 

1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.42  คิดเป็นร้อยละ  87.08   จากผู้ตอบแบบสอบถาม   48  คน 

 
2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และด้านประสิทธิภาพ 
2.1  ด้านวิทยากร   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่
ใน   ระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.19  คิดเป็นร้อยละ 83.68   
2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ี อบรม  เพิ่มข้ึน  อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ  83.33 
2.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00  
2.4  ด้านประสิทธิภาพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ   อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.36 หรือคิดเป็นร้อยละ  87.08    
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Flash On Web 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On 
Web ระหว่างวันที่  13-17   กุมภาพันธ์  2555  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จ านวน  37  คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
จ านวน    37   คน   คิดเปน็ร้อยละ   100   ของผู้เข้าอบรม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี  1  ฉบับได้แก่ 
 แบบประเมินตนเองโครงการเพ่ือการส่งเอกสารทางการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scale)  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น  3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตอนที่  2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลโครงการอบรม หลักสูตร Flash On Web 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  37  คน 

 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 26 54.17% 
               หญิง 22 45.83% 

 
 
 
 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจ าปี  2555 

หลักสูตร  Flash On Web 
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ตารางท่ี  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
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 
ปค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 

ประเด็นความคดิเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ / การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มากที่สุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้านวิทยากร 
       

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร  

16.00  (33.33%) 29.00  (60.42%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.27  (85.42%) มาก 

2. สามารถอธบิายเนื้อหา
ได้ชัดเจนและตรงประเด็น  

20.00  (41.67%) 26.00  (54.17%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.38  (87.50%) มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม 
เข้าใจง่าย  

18.00  (37.50%) 23.00  (47.92%) 7.00  (14.58%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.23  (84.58%) มาก 

4. สามารถตอบค าถามได้
ตรงประเด็น  

17.00  (35.42%) 27.00  (56.25%) 3.00  (6.25%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.00%) มาก 

5. วิทยากรมีจ านวน
เพียงพอเหมาะสม  

22.00  (45.83%) 18.00  (37.50%) 8.00  (16.67%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.29  (85.83%) มาก 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายเหมาะสม  

11.00  (22.92%) 14.00  (29.17%) 20.00  (41.67%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 3.69  (73.75%) มาก 

Total  
     

4.19 (83.68%) มาก 
ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

       
1. ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองนี้ก่อนการอบรม  

6.00  (12.50%) 12.00  (25.00%) 9.00  (18.75%) 13.00  (27.08%) 8.00  (16.67%) 2.90  (57.92%) 
ปาน
กลาง 

2. ความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองนี้หลังการอบรม  

15.00  (31.25%) 27.00  (56.25%) 5.00  (10.42%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.17  (83.33%) มาก 

Total  
     

3.54 (70.63%) มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์        

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานได ้ 

18.00  (37.50%) 25.00  (52.08%) 5.00  (10.42%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.27  (85.42%) มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงาน
ได้  

13.00  (27.08%) 21.00  (43.75%) 14.00  (29.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 3.98  (79.58%) มาก 

3. มีความมั่นใจการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์ 

20.00  (41.67%) 21.00  (43.75%) 6.00  (12.50%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 4.25  (85.00%) มาก 

Total  
     

4.17 (83.33%) มาก 
ด้านประสิทธิภาพ 

       
1. การให้บริการของเจ้า
หน้าทีัั  

18.00  (37.50%) 28.00  (58.33%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.33  (86.67%) มาก 

2. การประสานงาน 22.00  (45.83%) 23.00  (47.92%) 3.00  (6.25%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.40  (87.92%) มาก 



หลกัสูตร Flash On Web  11 

 

อ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที ่ 
3. สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม  

25.00  (52.08%) 21.00  (43.75%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.58%) มาก 

4. วัสดุ / อปุกรณ์ในการ
ฝึก มีความเหมาะสม  

27.00  (56.25%) 19.00  (39.58%) 2.00  (4.17%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.42%) 
มาก
ที่สุด 

5. ระยะเวลาในการ
อบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม 

12.00  (25.00%) 24.00  (50.00%) 11.00  (22.92%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 3.98  (79.58%) มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้  

21.00  (43.75%) 26.00  (54.17%) 1.00  (2.08%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.33%) มาก 

Total  
     

4.36 (87.08%) มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ท า Flash ส าหรับโชว์สินค้าในหน้าเว็บ 
ในการท าเว็บไซต์ บ้างครั้งเราต้องน าเสอนผลงานหรือสินค้า ผ่านบนเว็บไซต์ วันนี้ผมขอเสนอการ

ท า Flash ส าหรับเสนอสินค้าผ่านหน้าเว็บเพจของเรา โดยเราจะมีหน้าของสินค้าไว้  แล้วให้ผู้เข้าชม
เว็บไซต์กดเลือกดูผ่านคีย์บอร์ดว่าต้องการดูมุมไหน 

อย่างแรกเราเตรียมภาพที่ต้องการน าเสนอผ่าน Flash นี้ก่อนเลยนะครับ จากตัวอย่างผมเตรียมไว้ รูปดังนี้ 

 

 

 

 

 

http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/mazda11.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/mazda2.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/mazda3.jpg
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2. เปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมาเลยครับ แล้วเลือก ActionScript3.0 เลยครับ 

3.จากนั้นเรามาก าหนดพื้นที่การแสดงของ Flash เราเลยนะครับ จากตัวอย่างผมจะใช้ขนาด 500 x 195 
นะครับ โดยไปที่เมนู Modify > Document Setting แล้วก าหนดขนาดตามต้องการได้เลยครับ จากนั้น
กด OK ไปเลยครับ 

 

4. จากนั้นเราไปส่วนของ Timeline นะครับไปสร้างเลเยอร์ ให้ได้ 2 เลเยอร์ วิธีการสร้างเลเยอร์ คือไปที่ 
New Layer คลิก 1 ครั้งเราก็จะได้ Layer ใหม่ หนึ่งเลเยอร์แล้ว และให้ดับเบิ้ลคลิก 

 

 

 
ที่เลเยอร์นั้นๆ และเปลี่ยนชื่อ Layer ดังภาพ 

http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-3.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-4.jpg
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5.ให้เราไปน าภาพที่เตรียมไว้เข้ามาใส่ LIBRARY ของเรา โดยไปท่ีเมนู File > Import > Import to 
Library.. แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้มาท้ังหมด 

 

 

6.เมื่อใน LIBRARY เรามีรูปภาพแล้วให้เราน ารูปภาพมาไว้ในเลเยอร์ที่ชื่อ img ครับ การน าเมาส์ไปคลิก
ที่เลเยอร์ img เฟรมที่ 1 

 

 

จากนั้นก็ลากรูปจาก LIBRARY มาใส่ในเฟรม ดังรูป 

http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-5.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-6-1.jpg
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7. ยังอยู่ที่เลเยอร์ img นะครับแต่ไปเฟรมที่2 ของเลเยอร์ โดยให้คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe 

 

8.จากนั้นก็ลากรูปต่อไปจาก LIBRARY มาใส่ในเฟรม ดังรูป 

 

http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-6-2.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-7.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-8.jpg
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9. เพ่ิมเฟรมเหมือนขั้นตอนที่ 7 และใส่รูปลงไปเหมือนขั้นตอนที่ 8 อีกครั้งนะครับ ถ้าใครมีรูปมากกว่า 3 
รูปก็ท าไปจนกว่าจะครบทุกรูปนะครับ 

10.จากนั้นไปที่เลเยอร์ Action โดยไปท่ีเฟรมสุดท้ายที่เราน ารูปใส่เข้าไปจากตัวอย่างมีอย่าง 3 รูป จึงไปท่ี
เฟรมที่ 4 แล้วเลือก Insert Keyframe 

 

11.ยังอยู่ที่เฟรมเดิมเลเยอร์เดิมนะครับ ให้คลิกขวาแล้วเลือก Action 

 

 

 

 

http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-10.jpg
http://www.sadung.com/wp-content/uploads/2012/02/flash-action3-11.jpg
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12 ใส่  

gotoAndStop(1); 

ลงไปใน Action จากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ไป 

13 ไปที่เลอเยอร์ action เฟรมที่ 1 แล้วคลิกขวาเลือก Action พร้อมทั้งใส่ Script นี้ลงไป 

stop(); 
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyPressed); 
function onKeyPressed(evt:KeyboardEvent):void 
 { 
  if(evt.keyCode==39) 
   { 
   nextFrame(); 
   }  
   else 
    {  
    if(evt.keyCode==37) 
     { 
      if(this.currentFrame==1) 
      { 
      gotoAndStop(3) 
      } 
      else 
       { 
       prevFrame(); 
       } 
      } 
    } 
 } 

14 จากนั้นก็รันผลด้วยการกด CTRL+ENTER ได้เลย 
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หลักฐานทางการเงนิ 
 



uuunt0n?1il
dru:rtnr: ;irfnilrarinrruavrvrnluladar:aurur w:. lr:vun: tY:.ob-bdb,c(ooq( rio uo,r.<,r

fi or oeao.olo/ ! flg iud qb nLinrl\-lrd bddd
v z'i ovd a at5o.: toaiuan5tu L1td1nfuL1lo Ltn!t{uut]

t:uu zu 0'tul u n15 n0{ Fta {

.j . --enrrl arunx'yrulJ:nr:uavrvrnrluladariau[yrfl i'oTn:rnr:fl nol:rLrroTu1adar:aurvrorfio

nrlt:Uu! fianAa: Flash on Web :yy'jrliufr oen os't n:Lnrn'ud bddd ru #olou;r
A sId g - j \- q. 1:

a0tJ111tgto: alun?11u!5 n1:ttdy tyln Lu La uaT:ffl]lylfl !r] !f]u Lo5{n1t rJ n0!tl.to{na.lx Lo La5a;iu
+ I y 4 'q s - J .; .i j _t:ulj:0uua1 i{fl04{ !!fr1n6utll0 Ll,Gtut{uuLl L!l.J!.iu @}bo.ooo !'ty (14u irraLa0{yttuyt iyt1,L1y)
- o.- i v i
o{ t0 n a'r5 tua'tFr [uyl ttul]1.r't']15 0:.Ju

Jr.
o.i[iuult'rrv,lo [1]:fiyr:1!ttavgilriunlrFioh

({tirunran:ror:rif, r-n: rrqrr:vna)

{eirur anr:riliniyu!3n15ttavryn1llladarrauilrn

a
,41 | 4



I
I \-.- c{'-
n?il?lqn-q

drumtnr: rirrinivruGnr

.t49
uuung0n?1il

a!n'111l.J0
d6rJa[t0{ 100utJuln5.!fl 1:t]nouStitytnIuLaua']:dLttytfltyl0n.t5t5uu5

r,ta-nan: FLash on Web 
ir

uiuu oBnr:!6 (ilru:alo6nr:l6drr.lvrnlulaOar:a!ryrfl i lrac no{na"{)

d':er.irfniilu!Snrltacrytnluladaraulyrn riT4uodnln:rnr:flnouzuar:aur,yrfirdonl:ri€rui

ua'nan: Ftash on Web :vrl'itl-ud or - os'i nilnrl[lJd bddd rrl rio.louzunolfr.lrnoi rirrin
iruuinr:uavrunlu1a6ar:aurur 4udmnni IoarindrunrnrurJ:vlrruiJ ro<<a {!:rudrEr5!
rirtddrernTolrrqrunlrnr:finur 1n:r nr:nr:niruurnr:i'nnr:finurn ru uyroaraeinr:fierur
!uriuura"u In:r nr:ff nou::L ruoluladar:ar ur nrfio nr: riuuf

.i r,
0.i[:u1l1]'tl 0 L1l501rn1:fu'r

6f{ d6). out]n Lnt':fl15 nolttJtyln Lu !aual:auLytFtt 0n15t5ulJ5 uanat: F[ash on web
, ua:cil'jr.:iufi om - os, qlnrn"ud bddd ru tio.rou:rLaolfilnoi

drriniyr ur.tin r:uav uynlula darraury g nutiryr lr ni n'rurufil omo,6rdb u.tyl
(vfi .: ualauydr uiriou#r8!iln!ryr dru)

to. opi6n'rr1nnardrdtrln:lnr: o'ru,:u rol nu ({rdrol:l nruvn::lnr:uavi urn:)
0.t 51 ulJ 0 tllJ U

tla; /!o..a)t 1q,7 y1s., gta I
rio), atr in,,a or,n,. ,lil.,frlrr,A r ,,rrt1,<)o(

fr,,'.u i ^.'r,u,, f ,- I o Jo-, r,, r, /,,1 i,n,' ir,r/
1,. ^'-- r,P,)!'r':1'r /..r4 ..t ly-t, ....,,- 1 )1 ..i',1 ,,,t

J,-' ,-tr.,: 'r,t, l- r ,-5>- ( r n;)r r.--\:) t- , r..F, ); '. i. , ' "

d\
r.turin /')tql$t']v l)v fi"riCu jJ:

), '.J -''l "l
\qunrtdl\ft.,o [lr: moNio | )llu ,rJa'.lr:l

m. orpifilri r.nlarirgryr fiigol:r'u rih{6rLrilvrn:o.rdru iirlruriu obo,ooo !1yl
(r,tdr ua u a o oan'uradr viuu r vr ti.l u )

({rirunran:ror:tiiin: orq':r:v4a)

{tirur anr:rirrlniy u!3n1rIa v ryrnluladarrauryro

F*
7 i d;\'

o$s
'? n,s. t-I

..::lJ^ia

tY"v P.,nrc drr- ro. 
1,rl r. 1m\JaJ, ro,,,^i,.^.r".;

',$rfl.o 
r[ r,uol($q r*o rs I J

Yfl

-.t
0mJ gn r.,,,c

4(,0,,,,



1n:rnr:ruquonraniriulurj:c!rrurJ:siiri zsss
riruin urnran{!ravrvrn1ulad

r,t ru{ru rirrinivr uuinr:rravry nlulaiar:au rrn

doln:lnr: In:rnr:fi nol:rryrnluladar:aurynrdonr:riuuf
ya"nanl F[ash On Web

a"nusus,tJo n:ln,r:
( ) t.t nr:eiluai nrrtm:cuu-n lqnill6neirin
( ) 7.2 ntsdtLaru nr:nTruur nr:ouinri
( / ) 1.3 nlio!:rL nr:!:sr! nr:a'ullr (ynlitrnr:/rfi,rrJirjfinr:)
( ) 1.4 nr:ffnfinur nr:finuro.:ru
( ) t.s nr:o"oivn:fin1: nr:i-n.:ru
()r.o oru 1

nmlaaondolrYrsuoeraniIavnaqudto.:lr,rrivrarda

nauildfi
( / ) 1. 1 liru1n15raa-nan:uuuolri:r:t
( ) 1.2 airlnrrluiuu6.lynlirrinrey{.tvyl..t.l
( ) 1.3 uiyr:o"arnr:r€l:n
( ) 1.4 vinruru"ndnur uasu:rufi nlil'liuvr:" urn:luudvr'fi qrurir uacir!fi 0 fi'u fi uiirrir
( / ) 1.s nYslurdnurlnro.:!na.tnrlrlnr:finul1n:vrrlu
( ) t.o trfu3nr:irrnr:urridrnr rirtoairr*avfiq,urordnlrru6oua-nrn:uofiorolfiur
( ) 1.7 ariuapunvf,larulrulirudrllfiarJiruuo::rL uavinurfilurrrd,on
( ) t.e firuurl'rio"ei,/uinn::!,/d.lrJ:v6ui utll:rurnr: rfiotj:vlu'irt*,nird
( ) t.g riruRfliuacriruylona.rrinrtridn.lurijl16n

{iufintouTn:ln'r: drrinivruuinr:uavrvrnldadar:aurunuavnrirjnr:rirrl.Ji !uriyrurdu
tynlula d:rrunayi:vun:

ra'rrarirln:.lnr: rr,:atrrnt:rn:oi rfi t:ufir
:0.:{tirur u nr:drn-niyr s!inr: ua y ryrnlula dar:aury n

ua'nqn: Flash 0n Web



fiann1t$avt nrua

rloTiunr:airr web site rdo:ll:rl*arrc.,uuridola rilar:ral rarirulruuavoldn:
riu'jrinllrir6'19uayiirrflurn rfiortJunr:rJ:srrdlLriud tri'1nna#rhJ kiii'nuavrrirurfinur
dunirvrn'lrui aiirfrnror'lunr:il'ouur uavrlirtll web site,tro.luoiav truruuasorr{n: il

. 4, d!noiv{e!ul LtlrjulJl nrrdr lauo rtjufrilraulo odnaoor:al ntioonulju srn [rir'li'arulru il!.ir
rilu riurirfr'ry0.r uavvrninrnrn6o!lr,r'lravrder.i!:snourir u d'nrirlri'nr:rjr lauo orjraulolrn
u.i1l.t

iorqrJ::a.:ri
- 4.,ut. rfio'!ri'rlnarn:aur:nrirrrnft:Iadnr:oonuwuayairllSrJlodltfldairll5rlod

rarer!!' d{o!nrranr:n"rriulrul.irurniorirerrinriinldoeirlfir.J:viy6nryr
^ .-4- -v el ' ,l a2. rfr aa51ir?fr1unr:ciruyrootuac*anr!duuriu!5rol!narn:'tulr,trirura'u

c)J. r,yt0a!!auu tuunalnlylnn!uan{n?1!d1!.l1in uacnrrudoair,ta::rildoeirl16rLfr

J!ndruJrulru f.l6u az nu rJ:vnold'ru

{uirou:rL il'rutu 29 n!
nrrrnr: druru 6 nu
i srn: oiurr 2 au

dnluvtoltuunlu

#orou:rnolfirrsroi riljnivuuinr:uavrvrnlulaa'al:aurvrpr 4utilvrrrni rLrarivura'u

rvnlu1a6:rtlrnanrvrn:

:ysvrralrirrfiu{ru :vra.jr.:rYufi 13-17 Qrlnryrnii 2555

ra-oqn: Flash On Web

Nr.,-
I



riunounr:s'itfiu,:ru
nan:trl tr zsss

!.n n.u !.6 IIJ.U lrl.n
'l.u

n.n d.a n.u

t. :vqrLtrrur.ru I

z. o"onirTn:ur:
I

g. rauoln:lnr:rfiotoourlfi I

+. rirrfiuln:.rnr: -

s. rJ:criur{aln:{nr: I

o. 6onr!nr:drnT trfhJld
rJ:cIeJrJ

I

rurjrcrrr 130,956 u1y (radluauatnafiuuirfoufir8uunuryrdru)

tinijre,ornriul!!:v!rru araardsr {cirrirnr:finurdrui urflraniuavrvrnluiad .w:rerriruo'u

rirldrirur^Tnrrrqzunrnnr:6nur 1n:rnr:nr:rVruurnr:o'nnr:finurnruquonraninr:firuur
rryriuura"0 In:lnr:fl nou:rlyrnlula6arraurunldonr:liuuf

1. riroourrytu 84,000 ulyl

rirnouuytuiyurntlt'tuLton (7rl.x 5Iu x t,2oo lry x2 nu)

z. a'tl{;aau 37,000 u'tyl
({rdrou:rLuavnzuvn::lnr:rirriulru iirlru 37 nu)
- nrorrar:'jrr (10 fio x 37 Ar x 25 lJjy) 9,250 lrtl
- rirol.n:narliu (5 f,o x 3z nl.l x 150 1]1yt) 27,750 lryl

z. aliaa 9,956 u'lvl

:ruvT.r?u 130.956 ulyl (rad.ruauauufi uuiT ioufirSuunurildru)

fiu1ur o ron'rra6uriruFirlddru n:rernr:ttavoerurundouriniirunr}lr.lriudldirrouri6

{,-

nn"nqn: Flash On Web



:'ruas !6uoudndn:n1ril n ou:!

. rfluua-nqn:nr:yIslur:vlurylnlula6ar:auurmfionr:riuuf raa'n4n: FLash on web
tior,try#nan:rJ:v no!dr u

iui'uvriii 13 nrnlr{ud 25s5

Part l-Creating a Ftash Animation

- Modute 1 : Getting Around Flash

- Module 2 : Creating Simpte Drawing

- Modute 3 : Animate your Art

Part ll-Advanced Drawing and Animation
- Module 4 : Organizing Frames and Layers

a -.?ua.:nlt?l 14 nunlflud 2555

Part ll-Advanced Drawing and Animation
- Module 5 : Advanced Drawing and Cotoring

- Modute 6 : Choosing and Formatting Text

- Module 7 : Reusabte Flash

- Module 8 : Advanced Tweens with the Motion Editor

iuus fi ts qrrnrtYud 2555

Part ll-Advanced Drawing and Animation
- Modu[e 9 : Realistic Animation with lK Bones

- ModuLe 10 : Incorporating Non-Flash Media Files

- Module 11 : Incorporating Sound and Video
Part lll-Adding Interactivity

- Modute 12 : Introduction to Action Script 3

- ModuLe 13 : Controtling Actions with Events

?utlq fidu

Pa rt

n'd ro qlnrviuri zsss

lll-Adding lnteractivity

- ModuLe 14 : Organizing Objects with the Display List

- Module 15 : ControLling the Timel.ine and Animation
- Module 16 : Components for lnteractivity
- Modute 17 : Choosing, Using, and Animating

nii'nqn: Flash 0n Web

N,-



iu4nifi rz nrnrrVud zs55

Part lll-Addin g Interactivity

- Module 18 : Drawing with Actionscrlpt

Part lV-Debugging and Detivery Your Animation

- Module 19 : Testing Delivery Your Animation

- Modute 20 : Publishlng and Exporting

- Module 21 : Introdustion to Adobe AIR

dtauonr:ou:lair.rrir.rlrt{d,:u Ftash on Web

E.30- 10.30

10.30- 12.00

12.00 - 13.00

113.00 - 14.30

14.30 - t6.30

rc qrJnrrYurf zsss

E.30 - 10.30

i10.30- 12.00

12.00 - 13.00

12^^ 1A2 

4.30- 16.30

l-Creating a Flash Animation

Modu[e 1 : Getting Around Flash

Modute 2 : Creating Simpte Drawing

Modute 3 : Animate Your Art

ll-Advanced Drawing and Animation
Module 4 : Organizing Frames and Layers

Module 6 : Choosing and Formatting Text

Module 7 : Reusable Ftash

Module 8 : Advanced Tweens with the Motion Editor

rt ll-Advanced Drawing and Animation
Modute 9 : Reatistic Animation with lK Bones

Module 10 : incorporating Non-F[ash Media Files

Module 11 : Incorporating Sound and Video

niu :vyruorur:na1{.t-l.J

llFAdding Interactivity

Modute 12 : lntroduction to Action Script 3

Module 13 : Controtting Actions with Events

E.30 - 10.30

10.30- 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.30

14.30 - 76.30

ll-Advanced Drawing and Animation
Module 5 : Advanced Drawing and Coloring

na'nXn: Flash On Web

fr''



8.31- 10.30

10.30- 12.00

12.00 - 13.00

13.00 -

lll-Adding Interactivity

Module 14 : Organizing Objects with the Displ.ay List

Module 15 : Contro[ing the llmeline and Animation

ilr.J :v vrru ot,t r : na r liu
Module 16 : Components for Interactivity

14.30- 76.30 Modute 17 : Choosing, Using, and Animating

E.30 - 10.30

,70.3!- 12.00

12.00 - 13.00

rt lll-Adding lnteractivity

Module 18 : Drawing with ActionScript

Modute 19 : Testing Delivery Your Animation

naln?!

Module 20 : Pubtishing and Exporting73.00 - 74.30

74.37- 76.30 Modute 21 : Introduction to Adobe AIR

fi !1uu4q : dryunnr:oroin,lriliurilduun'riln?,lrlu!1vd!

n1flJ:cfiur{aInr{ni:
1. n't:d{rn4nr:nin1rfid?!j?lJ

2. liruwrJ:vriLrr.taTnr{n1:riora5of;'ulo:rnr:

a. or-rdiodrurj3lrcu iirlrufr, rrirol:lhirio u n.irio uay 80 ro{ rfl lyl1 u

+. fi'rdr-nriruqrunrvr firtriur:flnolr!fin?1 fii ololunr:flnol::Lloujr:rtrieirn.jr
3.50

s. d'rdindrurral nr:o!r:Jrainfunralurraryr'rilauo

ruadnrorirosldiu

1. !na1n:a1!'llnnhurriltro{tiolr,rrjrumuld'oejr!l'rJ:viyrBnlr
2. ra3uair.larL::nusro.uuriyura'erdr!uyrnliladalT6urytn

3. rfi or::urnranr:uanr!du!Gurfluolr{n:rdoninrurdorrin:uvirnr:Guui

nn'nqn: Flash 0n Web

t'-



n'rtt1u,tlufla

t1u.i1ur'ran't5ril|,i!.t11.r111lJrrultlu{1!finoiduurrJ rravue.il.Jfi.tl4ufr uavd.r:1u.!1!o!j!
,t ra!!:ruN 0 tn:.: n't: ua't LalQ

I ./,

^d" /hfa?€-. 
- - -. #,0,,ro,0n.,,

(urrarr urt:rn:nj rfi r:urir)

l,r'
oLl

an.d0..........................-...................... ......ra".:rafruirerlrr

({drunran:mr:dir-n: or:l:vna)

un'nqn: Flash On Web

f-
I



03-FtB-2012 15:07

: {dlu?onr fifofutularruounn lu llinrrrurlg

, unrimr{amlllatrr |l{rltirui:

P.01

ftudur0u
1't3td.lue1,btt tM tLon 2 n.n!*1ui{ talt.rlhuun $trrNnsi mn!. n2&

ftIr,trlni. o,JTt Jao

1uuuDfin1/eror4rifl

lurmofl rard I 01()6l

tui/br! i

ni# i rqo : l

{ldrt
llEm

rre*rllrfrnr{r
Dccnp&n

aru2u

Ouantity

rrmriwrir
Un[ Prb€

fttlt-)u
turcunt

I

1

5

m:nrdroontr: soc ,\t (s ir)
tfnf,# moasr r,r,

ntls Pt|.|t' Glmry 2?l8 (50Ii!)

mslrut#r

r uin

t nds.r

t ni'or

I ndo{

I rio

75,{X)

a9J.m

4300.00

580.O

239.67

225.00

3.960.00

{.3@.00

580.m

239.61

lul{iu nuut xa 9JO..6t

rtrh*frfu*filmrrnrYnr nltltririrrvA r 7% 651.33

l r?xrixrzrl on d ?br.l ,,956fi

f,l0 & dnruidfior |5 tr ' fu nr:hnhtrir

(illr{lurrnro:mr

firdnru'r

rllrFrl ) )\-,

ortt$;rr:r lx6
/ Aeduizcl



:rudooirrirourlrln:rnr:?lnou:n urnlulaEar:aurunrdonr:riuuirJ:sdrfl r"cca

ua'n1o: rlash on Web

?UVl o6n flt]n1v'lug bddd l?a'l od.6no - ob.mo U.

tUru r4olour na vr?rsro5 ru u rirriniyuu3nr:rracrynluladarraurfln

vl to - dna
a1u!oto

'1U',IU 
[149l

tlalod..no-ob.motl.

nruv6lfi ld9rrona'ryn: l

0't{15u0!n1t5fu ytsu?futlqa

nsuyrynluladdodl:!tatu

b olal:uat]llF}lu Ayloti'totJ tr\"*t -,-
nrucdnrf, nun::rtfl r6slittasn1:oonlruu

6n uruorniX o'3fitqjn:vna (r-
ulunSfuy{,in yo.rfF q'Ir:
afus?fi?nlt 61d9F

lrol:sfirj otiafiord a
n ruaot6rvn ::r?.ryto ttavoa ntruu ur',ldu

1.11{146fl'l 6',1:n1u!11
Oain'qt'"(' 6-

n cn n::rJfildaiuavrynTuTad

d u]uflfl tl,lYr ).r'
n JU51,t't:d:na

T

urua'oos::r anri'uyti $-, V
drrind.: ra3ui grnl: gavvrufl c rfi uu

ulunLrufl tisua J.6H.--
oo u1ut5!n n!a?f!1]

'(-
drrinivruuinr:uarrnnlulaEar:auryn

oo u.a. tv'{1j51t5ur tv,{lJltLn'l zJ'-:-
ob 1.t'tutu6u 14uLLo.1

o6n uluulu.tnt iFrlsltulnua
I

UTT'

od u1ut1Jl',lan fflluifuy{nrulno .r r .r\.\
od uruarlntri naor:r:lni

r ( .,,'



:rufi o{rdrou:lln:.:nr:ilnouurryrnluladar:aurnnrfi onr:6uui!:viirfl uaa<

a'ndn: Ftash on Web

?Uyl om flllnl?{Ud loddd l?41 od.mo - ob.6no U.

t&fu r4o{our no vr?rsro: ru r" drriniyruu3n15uaJlilnlulas'cl'r:dulvrfl

vl go - dna
a'rufiofio

14 Xl',l tJ t14 9r

llalod.qlo-ob.gloU.

ob !.4. 1jqra rnratfu -$"

o6'i
3"tu.a.6fn?lv{u t{o!u r 0n,\,1u

uraayr61,{.rri n'r *r-J I N'n Jx',5

oc( u]uu}lru5:n tun:anafu
. -T-

A,'JNJJru

bo u1ud1n5 5l]o'uYtt't r#-\'krt"
bo l.J',rU UA{Attn OU1:nU

bb utun::tn imnruinni c;))ddt

bsn urertur3 o.r,rial,6no {u'51/

ted ulud:uytfi a5vltn'l f,
bd urervr-Fryr-r!! totorrtyruati

I

u.6. a'ta u?a?:5fr.J qrr L$f

b6.i u.a. frruulr: oonhi +--
bd u.a. rJ3ryqj ltnoorhnra 6t-'

bci u'ruuina tuvu? a4r€'



. - -4' ,ta r l 4,:1UrOry[r',rou:! [n5.:n15tJn0u5 11]n tu tau6't:dulvtf,rl't0n']5[5uu:u:r0,tu bddd

andnt Flash on Web

-A?UYl od q nlyiu5 bddd l?a1 od.mo - ob.mo lJ.

'aru riolour no$rfursroi r]u u a'rriniyuuBnr:uasrynlula6ar:auryn

v'l do - ana
a1u o1t0

fiU',lu[y9l

[?A']od.$o-ob.g|oil.

n fucntd't d ai0 9ld'tvnt:

o 0101tua!n1n:nJ Sclrutna ^,/e:arv--J

nzusrvnluladdodlr lasu

b a1n15UA y{01t11 dytou'tn|.] 2-,r^-rr-...,

Rrucdntfl qsn::ufl laniuavn'riaanuuu
.a)

5n uroornin fiifitdor:vna (?
1lluntful{.tfl '}10nFf I W
n6us?fl?nttilfl'rdnt

urorj:vfrrj odafiqd d
n ruon6rvn::u ?rfl o [[asoon ttuu uvhiu

1l1'194fi'u1 a1tfl'tlJuvr 2,y
norsn nli!fl'ldeliuasrmnlulad

g,
ldu'tu6n t1'{1\ g*

n 3u:14'ttotfla

!1UAnnfi5:! AnlAUvl: \'V
drrind'rra3litrnr:uas.:rurnsrfl uu

l.llgnt fl taulta

oo ulu{5un n!619lru

d'rrinivr auinl:Irac ryrnlulaEa']:aury n

oo u.a. tfllJi1n5 ty{15tlfl? ,6,-
ob uroloBu vrllrn.r

om u1ulj't Lufl1j :n1Jn5U',ttu1a
I

t,'l/Y

od ll'ltittl'tafl a !5fuY'iruulnQ 11. rsl
od lr']Ud:r Lntu na61:15r]tu

,/'< /
J aJ/n'/^J



d ee
rluiia{!dT ou:illnr.:n'rrElnou:lJlvrnluladar:auryrRrfianr:ritruirJ:vo'riJ ueca

vdnaq: Fl,ash on Web

vat?Uvl od q nll1ud bddd l?a1 od.g|o - ob.mo lJ.

tVru rio.rou:rnorr&roroi du u drrinivruuinr:[acrfl nluladal:aurytfl

vl go - dna
a1u!oto

14ll1U [14t|

12a1od.oo-ob.gloU.

u.a. uqr.la Innirg -l^
osy'

x"t1.1.6.6q',1v11llu t{o!u I dtrrr+(-'

uTuqvr6nrri rirruJr Rn, r{l/

6)c( r.l1u1.t)1 ;:A tUU:AnafU 9{}J/rJrrd

bo 1rlu6rni n:ldur:r K{- xk6
bo rrruuara::ri frlrfnd

|9r9 !tun:5tn in9t'ru?r!u o,r>io'7

ben uruturBrj mruaudfio f",9/

19( uluEsqyrD alyltn? f,t
bd uruvr"nnjqi{ rotorr"lnrtad v'* ol-\-'

bb r.a. arf; rirar::ni
./ \,(

dl.l LYJ-

b5d 11.d. "ruulni oonbi "f^
bd u.a. rJiqqj Trnqoulnrtra J'='

Itc\ u1ur.r':na luvlJ? A l.ra



:rado{rdroutlln:lnr:f,lnou:rtmnluladar:aurvrnrfi onr:Guuiil:cdrtl uaaa

ua'n6o: rtash on Web

iufi oc qlntiuri bddd [?41 od.6no - ob.6no u.

ru fio.rautunorfi rrsroi'?iu b drrinivruuinr:tta:tunlula6ar:autvn

1l fio - aqa
a'tutJol,o

fitJ'lutfi9)

t?a'lod.clo-ob..noU.

nfusn:f, 169t:09161un::r

o o1ol:uolnlnlfu 1l:e?tu1n4

nrusrvrnTuTa6fi o6'ri ?asu

b oror:riarvl'rui avrf,ulnrt

nfusdnlununt:!6'tdntr[avfl 'ltoonuuu
.,^|

5n
a,<$,flfln53n4 u-

d lrun:fljvilt{ ro{fii Tl-'
nfus?fi?n5t Fl'rd0r5

urarJ:vfrrJ o{afintr
(\
.1-

n ruqnarran::rt.:vto tta coon [[uutM{u

utrtaBtr ar3nruuvt
(//hln, -(t a-

a snufl:ttJfl16015ltagtvnlulau

ct u1u5n L1'{'v1 v"
nrus!:v1:6lno

uloa-ooo::u qnro'uvri N,V
d'rinrilraiuitrnr:uas{ru ctfi uu

lJlUntrufi lQsLtn

oo urtrtirli nlu4r'nru ./--:

drrinivruu3nr:ract nIuIaEar:autfl n

oo u.a. L lj5lnttu lvttltLn? /r"-
ob urerluBu vlttn{ -4)\
o5n urulrlr.rn{ inuniurilra ,,1r,,.,

od r rrcrrqrrrio arrr r:nifiqturfio r'[ r 'in
od uruarlntri qaor:r:lni



A ov:lsiarir,f'rou:rJln:{n1:ilno!ru[enluladar:autvtorfionr:rEuufiJ::drfl uaaa

ui'ndnr Ftash on Web

iud oe 4ilnri'uti hddd [xa1 od.mo - ob.mo u.

ru rio.rou:unorfiT rsroi {u u tirrinivreruSnr:lractflnlula6dl:du[vlf,

vl f,o - aqa
alutolto

vtlil u [1491

!14'lod.glo-ob.g1oU.

6b u.6. 1.]q:Ja Inro3ry I
oci u.a. Bn1frfld rfioniu l,r';,\'.1

i]'ruflvl3 {r1 riruill {n }x'{
oc( 1.J',1U1.11,1tU:5n lun5dfla la,r+rd
bo !1ua.rn5 n:rL{uv:r ,#- il^t-r
bo u'tEj[l6nA:tn nul5nu

\_r /
/ta--\.2-\-.'-K11'rrl\/ zu

ot9 ulun:5tFr nnfiru'lollll erx)ic-7

bsn r rrrrqr rrRr I s',rrrtdu3fio 6.a,a/

bd lJ',tUdluvlo d:cttn') fr^)

led urerv'nvhil uotourlnlatj i* )-'-

bb u.a.4rd r.r-'rqr::ru 4i h4

b6't u,6. viruurr: nonbi #-,
bd u.a. r.liryd ltnqorlnora

j
.t .

roc\ u1uu.:na luvu') .0-|l'c'



:rafi arir?irou:uln:snr:f,lnou:uwrnluladar:aurvotfi onr:6uuirj:ciirfl uccc

?uvl

ra6'nan: Fl,ash

ob q nrfiuii hddd

on Web

L?41 od.6no - ob.mo U.

tJlu l4o.rouiu6a rr'rlelor ru u drrinivrsuinriuallvnlulaEat:dulvtf,

vl fio - ana
arufiodo

14ll',t g !14t!

L'lAlod.sio-ob..noU.

nfusn:fl ''rd0r:o srd'lun5:tl

01a15U0!n'tn:fu Yl:v'lfutna Or*t'
nruvrunTuTa6f,o611 .la{u

b oror:rjarn-nni qroulnl (f;.'.f-v...,-J-

nrucdnrfl nun::unranitta:nr:oonuuu

6n uruornin fr3fitqin:vqa

urun:nivwr{ ro{fl; LI^,-

nrusinrn::unrani

urar.J:cfrl o{afino q
---"t-

n [u09161fi n tsra{rvro rra co an [[uut[1"]{u

ur{naBt1 arinruul4

n ruvnunstlJFllderiua v lunlulad

6't ul8nn L}\Yl

-r<n !ut14'r:q:no
a

ureld'ooo::! qariuvrS N\,
t{,r.1 "f

drrind{ raBlisr n r:tta c.rruv ctfi su

ult'jntfufl Lovtta d.
oo urut;rlri ri'uqinnj /,*'t/-L

drrinivruu3nr:uacr oluTadarrautfl fi

oo xJ.A. I ttln5fu t1I1J5[n') 4=-
ob rrerlaBu vulttr{ /zP-\
o6n urulrllnd Ynun:urnura LA^

od uruutrl6n arLr;:nill'nrurfio r'(I"fn

od uruartInti qal'r:'rilrru fuC"/"



:rado{urirou:ulnrrnr:f,lnou:lrvrnluladar:aurmRrdonr:rioufrJ:;ii'rt ucee

a"nan: Ftash on Web

ob fliln'llliuri bddd t?41 od.mo - 6lb.mo u.

ru riolourrRourirrnai r'u u drriniyuuBnr:uacrflnlula6a.ridur f,

?ufi

vl fio - ana
a1u!0to

14tJ1U [1491

[1a1od.aro-6)b.g|o'u.

u.a. uqr.ra Inrr3rg "t
ost

!.,u.a.'fllvntu tto!'- [5nt( L-r

od urerayrBr,i.rri n"r rnjl rt (
0hrto t

o6( uraurru::d uun:anani r{A/A't}$

bo 1J1udTn5 l'{ttnuyt:"t #-tW
bo ururra.ia::ri 6ur:hd

\l!
,tKk;;;c'

bb l],lunSStsr nnnM0}lu OtIi'7
bm uruturGrj .ruuaudno ,l- o/
tgG !1uq:q?r6 alr[fl? lrt,

bd \.uluvlnllgllu tot0u1L11!au n\l ;!-r-

bb 1,l.4. ala !ld?::fu n,/ $(

b6't u.a. r[orurn: . oonbi €-
bd u.a. rJ3ryd ltnoor:hnra U
b6( !lUr]':na t!v$? 4tJv2



:rudo{rdrou:lln:lnr:ilnou:utvtnluladar:aurvrRrdonr:riuuirJ:ciirfl ueaa

radnan: Fl.ash on Web

a4iuL os, n nlyiuo bddd l.)al od.mo - ob.mo u.

t&lra{ou: nou ?rao: ru r" drfinivruu3nri[rasl nlulaEdl:dulvlo

vl io - arla
a'tuuolto

14tJ1Ut14Fl

12a1od.mo-ob.dloU.

ngu3ntfi'td9t:ona1 fl::lJ

o ornlido'']n1t:nj fi:vrritna

nrus[ilnlula6eod1: lauu

b olnr:dailfiru{ dvtduln fftt'-'
nrucanrfl nun::ufi rdniuavnr:oanrtuu

5n uruornin fi3fitr$or:vna

urun:nirrd vrorci rV
nrusinrn::rnranf

uruil:cfi{ oqjaflord
c\\.4a

n cuqnarr,tn::r?lmo tta voonuuu ulldu
t\

urrtaBtr arin,uui

a snfi ni:lln'r6lnirravrvrnluTa6

st
ldu'tu6Ft tYlll ?t-z

nruvuSrar:q:fi0

urua'lro::! qnrd'uvri u\^- ['
drrind.r raSuisrnt:tta ;,:tuuvtfi uu

ulunLfufl tavtla I
c/.

oo ulu{ilrri nnqinni

drinivr uu3nr:uac tr nlulaAd'll6urvlfl

oo 1.,1.d. t1,llj:',ln5 LYt1:[n')

ob urulerBr uttrnl 42-\'
o6n ururjrlrLnri inunturnura

od ururtrrdgr all:ruvl'ruurdo r { I ',irr

od uruarilntrj rlail:15!n: --( r



:rado{rdrou:lln:rnr:ilnou:lryrnlulaEar:aurvrordonr:rEauirJ:yil'rfl uaaa

ra6'nan: Flash on web

oe.t n$n']l',lTud bddd t1a1 od.mo - 6)b.oo u.

t&ru o.tou:unoufl ?[no: lru u drrinivrauSnT :uavlfl nlula6dl:du[116

?uvl

vl f,o - ana
alurJolto

111g [1,t9t

!id1od.clo-ob.g|o!.

1.1.ff. uqla Inroirg '.il
o6!,

4iu.4.oo'tvtl\u ttollu l-f,t\ ".'

u'ruavr6fl.:Pi riru l dnrx'tu

oc( u1u1lflfu55a tunSanaru ,1H4l.rd

bo u1ua1n5 115 i'Uvr:1 K'\Lrt'
bo 1l'tutLd.id55n nut5nu

..A^.J?i

bb ut8n551Ft nnnM9llu qrt{u
bcn urusrrGrJ llrt1audno roo/

19G u1uatu116 aSsttn? tu!
bd urori'nvrh{ tntourll,ruari [tb-.
bb u,a. 4xa !?4llrrx

t ^\/1fl"e "7n

b6't !.4. Y',{9!1.t',tv'{5 flon$J "pM"-
u.a. rJ3ignj ltnqoilnnra tF>

bG( u'rulr.rna tlucfr 4lz'>



:'rufion6uvflir nr:In:rnr:?lnou:uryrnlulaEar:auryrerfionr:riauiil:cd'ril bddd

a"ndnf Ftash on Web

-.i?Uyl ogl n:JR1l'lud bddd l?A'l od.mo - ob.mo U.

t&fu 140.iou:lJao:Jvi?rno: ru rr <irrinivruuEn'l:ua3lvrnlula6dlSduru6

vl 'tto - dfla 9r'l [[14U.i
alutora

l,m'tu [1,19l

[?n1 od.mo -ob.6nolJ.

o fl t? u fl "rd 9r:'r 0'r: u ul n: 0'11?15sfl4 ,.t0'11.]? u nl:a1un1y u!: nl5 ,{

rua s rvr nlula daliaurvlfi

b u1ul]flriu frrdln:arn 5 0.i tJ 0'tu? u fl1:a1un?11u!5n15 .z/ -.-fr
ruac rvrnlula d a r5aurvr fl

u.a.ooun:u'l $aun! v?14U141!n.i',t1.tfi O',tU1 U n15 th,Y, l*
!1{afiruru1 fid5or]:riu tn1uu1vllJ51415.1',lUvl? LlJ1'1U1 fUn',l5

!.4.5{u Flot.lu
y y .j - "i,r ,

Lnlvu'lvr11 514't:.:1uYl1 LlJ I
b ul.:;rylrhd fintjln:arn tn1v1]1Yt1l Tv1:.11U11? tlj 6'



rludonrusnr: nr:In:lnr:ilnou:urvrnluladar:aurvrfl rfi onr:GuufiJ:;drfl u<aa

vahan: Fl.ash on Web

'luvl od tl n'lvlu6 bddd l?a1 od.6no - ob.mo u.

ru fio.rau:rnorfirroroi fu u rirrinivuu3nr:ttact nlula6al:dulvtrl

vl fio - ana 9l'l [[!1u{
a1g o1,0

llfi1 od.Gno -ob.6noU.

ry t? u fl 1a n 51015 u 1.]? Fr5 0',r1?15cna ru 01u? u n15dlr.inl11u! 5n1:
/

l,{

Llav[vto Ll] taua'r5autvlfi

b u1uu1r1"u frntiln:arn :olciriruranr:rirrinivrur-rinr: --rf '.--=4
*a v ur nlula 0ar:a! tvrrl

u.a. douoiul nail6u r,4?v1l1A 1Un{1U40',rU1 U n'lt @'tu"i ltv -

ul{q'i'ruru1 fi3gol:t-o ri'rvdrfr rivr :.rruvr-'rlldrure n15

!.6. ;{fi rioriu
t w J - .i'l 

't01141.t 1vtlJ 5v "t5.l',l uvl? t1J I
urlo'ryrinr.i frYrd1n:aro

u v ) - i,1 ,

Ln 1vu'r111J 514',]t {'l1.lr? i!
-r'
IIl



:lu6onrucntt nr:In:.rnr:finoururyrnluladar:auryrnrdonr:riuuirJ:;qirt ueca

u#nan: Fl.ash on Web

gJ
'luvl od qllR'll1ud bddd l?41 od.mo - ob.mo U.

fu l.ro.iout nouyr2r9l05 gu b d'tun? uutn1:lras[rn Lu tasd'rtaulvtfl

lt go - dna 0l'l [[14U.1
aluuolto

vll1u [14S1

[']41 od.c|o -ob.srolJ.

zu1'1Ufl'ra915Tn15U1.J?915 01111:snA r.r 0'ru? I nltalun?ylU!5n15 /

ttavL n L! [aua15aut11f1

b u1ulnllJ-u frndtn:arn :o.l 01u't u n1:6'tun?11u!: n1: =-2t --.?4
ttastyn Lu Laual:dutytfl

6n u.a.ooun:ul fla1]o! ri'ryrirdrrin r ru#tir!? u n''ri &et:.u t-
L/1{AnfUfUl v{AnO :lJU [alvu'r11lJt14',]5.i11Jyr1 LlJ1J',tU1zun1:

u.a.:tu not.i1.J t01v u'1vrlJ:141:.i 11.rvt? tlJ
J
,.1)

u.r5'q?;nil frneitn:arrt
v v a - Jr,

tn 1u! 1yl1l: y 1:.1't uyt't tlj rt



iludonrurnti nr:In:rnr:?lnou:r rvrnluladar:aurvrdrfianr:rEuuirj:ssirij uaaa

radn6or: F(ash on web

iufr ob 4tJnlrt{Uii bddd l?41 od.mo - ob.ffo u.

ru fiolortunarfirrsrai tsu u a'rrinivruu3nrttlasl nluTadaltdur fl

vl {o - dna 9t't u14u{
a'tgtloto

[?A'] od.rno -ob.$ou.

o {3ir urranrrrr:dir-n: orqrr:vna rio'rur sJ n'r :rir u'niv u t-ti n r :
IV

/(

uravrvnluladar:aulvo

b u1ur.n{t-er fiflri'ln:arfi :0.1 01lt't u n15A1un1fl U! 5 n15 '"-"'4
uaYrv]nluladdl:aulvtfl -l

6n u.a. ooun:u1 alnu
'.

ra-r r.lrir rir fn.lrr {dr ut tL n r : (kit-Y Y*

d ur.rqd'tyryr fi?gary1uu
v e; ^ tc,.

tli 11,1U 1vt 1J: v',r 5.r',r1t rlX llJt1Ul6! n1t

1.].a.:flu not{u
e '' A - .jq,

rn luu'1'l1lJ:14't:.i't uvll LU

)

^0ur.:o'ryrinri frntitn:arrl
v ' I - .i,a,

ta 1v u't vtll5v'15 { 111Yl'l LlJ il



r'tuionrusni*inr:In:rnrrTlnou:rrvrn1u1adar:aurunrdon'r:6uuirJ:;cirfl ueca

ua-ndnl Ftash on Web

?Uyl oe, flfin']fiUs bddd l?41 od.mo - ob.mo U.

tJru lio.rout nourfurnoi {u u drrinivrouBnrrlravl nTula6dltdulytFl

vl ta - dna Fnlll{U.:
a'tutlo.tt0

[?A'] od-sro -ob.mo1.l.

14itJ ru[ytyl

rJ fl? u 614 fl: ',',t 015 U l-t',t fl 5 n1t?15vnA 401u?un15a1!n'tyru!:n15

t,//Y
/(/

llavtTn L! tagal:autyfl

b u1uur4fl-u finriln:arfi :o'rf.ro1u1 u n1:a'lun?yl u! : n1: ,-.--"- ,-2'r'-A
ttavtvrn Lu !a ual:a!Lyfl

6n 1J.6.00tJ05U1 A!A1] v?14t.t1dlun{ 1! 01ul u n15 afi -1. Nv

u1{arizufur fifi_qor]:{tL L0'l14U',rvnj :v't :{'11./11x tlJ11Ur fUn15

u.a.:x1.J nol.:u
e ' A ^ {a,

tn 1v !'t vrlr 5141t.i'r uvr? Llt

t)
-<t
'/U./

1]',t.i5t!x5n! vl L LntalFl t0'114 u'111lJ 51415 {',]Uyt? t1l 6



llfiiryfirEu

6)

alrlruur{',.,' l' ? :,I"'f .{ !

nlr0lSu

-l

(.o{")... .iT.1.,.....tf.f Y"i..,........,g,n'.
, ir,r l tnJ*ln'1o r
(.r...''..........'........,. .-r...,..'... ..!.,

...........,........,$ruFr



1l*efryfirRu

llfurilrrnl'runrrfis #tnumttttlili

l)arl V 6 <Y-- q-\ L-

-JOf UeJtt t-D 0;I{ t,.loJc4/Ltr d. l,tt^'t{Y4:
t1g?Ulilu ' -- r" ':.



fr.a. zsza

r i,a. zssl
iuf,oonrint

g
,unC sog.r-53tls4

nolrirun
drunlnrt{aonfn:



1lfu rllJrrffhuntRu #rnsrhtidid

1lfifrgfufiu
/'

il.,.. r {..,t"" -l **^**t 
".r....k-15



lu*riryfirtil

i:run.,...'..'.,'

1#ltir?lrrr$lrsntrltl ft rurntftlijd

. (- |rJ"r 1.1.11....,i.t-!il'..vtr-,....{rra"\rf!.9,,,.,!,.,'...,..,q_.. ",.:..".,5./

r llvtLr0r lu-ccJ d-u r r
aYt_

......,.... -.i:f.^,.......,.........{.{ruRl

nrr0rRu



fr fii odd'..b/ oA

6or tortrplnalnttfluivluln:

6uu urefltnt-u i'uvrirtu

J n!n1viuf,

drrinivruri nr:rr,as tvnlulaEar:autvtfi

rLvrivr u'ra'u runlu1a6:rtrt{nall:c!n :
atdltyltlfi: nSlLYlll"l 6)05noo

bddd

iirrinrrl{tirur u n r:
lvr:. ob bdb-c(ooc(-od

Iv:ar: ob bdoe'i c(oe(

ri o uoJ.to-uoi.<o<
A-

dlfid$Lrdru Tn:lnr:ol:lva'nflni Fl.ash on web iiruru o qo

dr u;irriniy olSnr: ua v ryrnlula 6allal,l [ylFl !vri ura"u tv nlula6:rtul nan:vun:

t6'ri1,ruoo-oflnol: n:lnr:finot:rLtlnluladarrautvrorfionr:rieluf ua-nqn: Flash on Web rfiorilunT:

ri'suurfl-nunrnso.rqnarn:lurirurduwrnlula6:rtrqnavr:vun: o'lriu rirrinivwinr:uavlunluladar:auntn

6mrorirpviru dlr,i]u{finlrLinrrmrur:nmriluiyrurn:r::arulffii{rdriunr:ol:dn:lnr:flnol:livrnlulad

ar:aulvfltfianr:riauf u6'nqn: Flash on Web :cu'jriiufi o'n - o'6'' l n'lllnd bddd

L1a1 d.mo - ob.cno u. ru frolot:rLnor.lfi?noi du U cirriniv uli nr: ua s tv nluladar:aurvrn

r.rv'tivrula-u trnlulad:rtl'lnavrrsuni tvlt?rli

6rriuurrufi ov:rr uavfi or:rur

10tlan.iFll'luu!no

({tirunranrroT :tJfl in: orpr:vna)

{drrrunr:drrini utlinl5uaswrFrIuIaEar:autlrc



fi rc oaa^.^v/ Q/ n

nrnrvTuri ucee

rior torErgrlnarn:ti)uiuurn:

t5uu utE'tt:.ttr 5ttFl:ui

drdeiurdru In:lnr:ol:lraa-n4o: Flash on web iiruru o to

dr u;irfini vruli nr: ua c rflnlula6arlau[y]fl r'jvriuurd'o tnnIuIa6:rt! lnatr:cun:

tdriryuoo'arfl nou: n:lnr:ilnol:lrunluladar:aurvrnrfionr:riuuf raa-nqn: Flash on Web rfialiunr:

l(ruurfi'nanrntor!narn:!vliygrdetynlulaa':rtl.l.lnau:vun: o-ltYu drrinilrwSnr:tnvtvnluladar:autlrc

6.noliryviru lio|,ilu{fim']ufor*aur:ourrfluiyr0rn:r.l::urul#ri1j{rririlnr:ol: n:lnr:finol:lwrnluTa6

u'rrou,, n,d rn.r,i urf ,dn4r, Ftash on web :vv'jrliud t* - o6'' tl',nliliuii bddd

t.ta..t d.mo - ob.6no u. ru i'alouzunorLfilno5 du b;iru"nivrulinr:tlavtltolulndar:aurvrfll

rvrivrurdu tvn1ula6:rtllnau:vuni ruLxfl i

10$ao.in1l u1jno

({drunran:T or:tif,in: orpr:vna)

l.iiirur u nr:?irfniualinr: uas tvnlula 6ar:autnn

drrinivu!inr:rLavtrnluladar:autvn
r..rv'rivlura-u LvnIuIad :rtlllnntl:sun:

f,tarturroi nl{Lvvrl oo.noo

:pt6n

6lriuulrtfi ou:rurtavfi or:iur

a'rfin.lru{tiru'lunr:

It:. ob lodb-c(ooc(-od rio uol"to-uo'lt<x

Iv:ar: ob bdogrl ctoc(



uuytflt0n?1il
dru:rgnr: eirfnilra,.rin7tiivnrnluladar:aurya rlr:. r:vln: fr1:.ob bdb-Gtooci-od Fia b6,rc(6(
; -\, 4fr no oaao.ob/ t U & i'ufi lrB n nrriud bddd
Gar toui nriuriri'o6oiaE tdn:rnr:fl nor:rninluladar:auryorfionr:G uui ya-nan: Flash on web

Guu #drurunr5nonna-.r

oira dr!-nilr u!inr:uay rynlula c'41:aur11fi ro rin riunro-orfi'oiao'tlln: rnr:fl n ol:l
rvnllln6ar:aulvro rfionr:6uuf ya'nan: FLash on web rolit.rfrldnrit nrl'hrirnnnrG/
'hdrtor4rlu6'u.ld ratfi ss-tvoz:+ rijr.rril G(,G(db lr.ryr (irirnnuiriour.l'r?lvnlrvrfiru)
- o oo .j . i
o.i [0 na15 t! a 1n q]y ttulJlJ'11,!:0].tl.t

o' l 6 uurtfi oI! :oy:ru ua v q'r r,fi I nr:si oh

I
(r.itir a nra n: r c r:tiiin: 0'l tx 1:v na )

q]drura nr: eirrinilr ulinr: ua v rynlula0ar:aurno

i! L\J



4,/39 ZAfl51lrFn(11$ 30/ 1

/a-t4trt|lrt-'tuu
ltgn 2 suxt'trJFil[xf fi]1u1i?fi1l1n 11n1ll\tnYiJ nl$tYl1{'1

l1.r:./[ na : o-2374-9380

10240

turirfiunr€zluduaouzluu
Tax Invoice/Delivery Order/lnvoice

(ci1[ 1,/copy)
ra rj::rird'lririunr6 / Tax lD No. : | 841 31 9l 22

u0:
Name

drrfnlms lnr:uavlvrnlula0ar:gutre

fiad . rurlrgrdsrunlllah:flonan::ue:
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latr :

No.

1Un :

Date

rioulttnr:dr:vriu
Payment Terms

iln:rrirnuadr::
Due Date

olfnu tud[zatatn / 2 n
Your Order Number / Date

fluflf'l u1g
Salesman

410!
Item

:rsarr6uoi!ir
Description

$1u1li
Quantity

tlnln0ll ?ti
Unit Price

l'rrurtn
Amount

1

4

6i1udaa1la{

n'rrlrdlslan{1r 80G A4 (5h)
ntn*!r{ HP-@511A

nrEnrn Photo Glossy 27oG (5o |riu)
n'3qlt'n,ae

;i i n r. a;.i1 ^ ,'t 1; n6

$i-./
o' IAi 

^ 
!:

rt
(7/A l\t L{

3 ur'le

I naiao

I n.{a.t

I nda,t

'l ria

75.00

495.00

4,300.00

580.00

239.67

225.W

3,960.00

4,300.00

580.00

239.67

'11'.|'luttltt: rh lll]iu / Net Total 9,304.67

ril{rrrfi rias{'rArJ n!1vr6?u
n1$tnrilrii! | vAT 7r

651_33

{rmuriu:er / Grand Total 9,956.00

{iuRudr r Fleceived by rjduRuri'r r Delivered by Trl:ndudrlrf niqaior'luutr fi ntinrfi r rvirriu

u ,j--'-
li. \ I r'\

'tun
Date

1n
Date {o]i}ifi r nutnorized Signature

1d'irdri'rnrr:runr:r'ruulrfl liqndatrsurSorIn{r Jn'r:
Received as per above in good oder and condition.

nr:dr:;riud'rurf nr:dlr;:nidoriald'irriunr!rfr nriEuiouua'r
Payment by chequ€ not valid till cheque has been honored.
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