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รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Google Application โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้น
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ มีผู้เข้าอบรม 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานรวมทัง้สิ้น 70,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

          ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่ามีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.68 หลังจาก
อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90.97 และ
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.42 คิด
เป็นร้อยละ 88.39 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.49 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.89 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              กรกฎาคม 2559 
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 การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดบัสากล หลักสูตร Google Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเสริม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 การด าเนินงาน ได้รับงบประมาณ  105,200  บาท  มีผู้เข้าอบรมจ านวน  31  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
70,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

   ค่ำตอบแทน        37,800    บำท    
   ค่ำใช้สอย               32,400       บำท    
   ค่ำวัสดุ        35,000   บำท 
   รวม               105,200   บำท 
 
 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย  4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.68  กำรประเมินวิทยำกร  ผู้เข้ำอบรมมีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก         
มีค่ำเฉลี่ย 4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.07 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจำกอบรมผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น มีค่ำ มำก  โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.55  คิดเป็นร้อยละ 90.97 ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับมำก          
มีค่ำเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.39   ด้านประสิทธิภาพจากการส ารวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมใน
ด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ มำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.49  หรือคิดเป็นร้อยละ  89.89  
 
 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 
1. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 

กิจกรรมกำรฝึกอบรมหลักสูตร Google Application 
 

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 
เป้ำประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 
   2 การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
   3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพและน ำไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที่ 
  4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
เป้ำประสงค์ที่  4 มีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ที่ 
  5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
เป้ำประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 
  7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 

เป้ำประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริกำรวิชำกำรวิชำชีพที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

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

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

 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
...................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. .................. 

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

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวเพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว   

                                รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึง
ของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะการติดต่อสื่อสารผ่าน  3G/4G/WiFi เริ่มครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และรองรับ
อุปกรณ์พกพาต่างๆ ช่วยให้ การสื่อสาร ท างาน ดูข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการใช้งานทรัพยากรร่วมกันเป็นเรื่องง่าย 
จึงท าให้ Cloud Computing เข้ามามีบทบาทด้านการให้บริการด้วยเหตุผลที่ว่า Cloud Computing คือการใช้
ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกก าลัง
การประมวลผล เลือกจ านวนทรัพยากร ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud 
จากท่ีไหนก็ได้ เพียงแค่เชื่อมต่อถึงกันผ่านอินเตอร์เน็ต หลายองค์กรเริ่มที่จะตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์
ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ Cloud Computing ด้วยเหตุผลหลากหลายประการเช่น การลดต้นทุน สามารถ
ให้บริการได้หลากหลายแพทฟอร์ม รองรับผู้ใช้จ านวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันและท างานพร้อมกันได้ 
โดยมีรูปแบบของการแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพราะมีเซิฟเวอร์ที่ให้บริการได้ทั่วถึง 
ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและการอัพเดทระบบ สามารถการันตีว่าข้อมูลจะไม่หายเพราะมีเซิฟเวอร์ที่มีลักษณ
กระจายตัวไปตามภูมิภาคต่างๆ ส าหรับ Cloud Computing ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Google มีเซิฟเวอร์รองรับ
อยู่ทั่วโลก และสามารถเข้าถึงได้จากหลายประเทศ มีบริษัทที่คอยซัพพอทดูแลลูกค้าอยู่ในหลายประเทศ และซัพ
พอทหลายภาษาท าให้ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  

ในปัจจุบัน Google ได้ให้บริการ Cloud Computing ใน 3 รูปแบบคือ 
Software as a Service (SaaS) 
คือการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้

ให้บริการ ท าให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloud จากที่ไหนก็ได ้

Platform as a Service (PaaS) 
รองรับหลายแพทฟอร์ม เช่น สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ผ่านอุปกรณ์พกพาประเภทมือถือหรือ

แท็บเล็ตได้ โดยใช้งานจาก Service ที่มีให้ และไม่ต้องเสียเวลาศึกษาการเข้ากันได้ของแต่ละภาษาที่ต้องใช้พัฒนา
ซอฟต์แวร์เหล่านั้น เพราะมี Web server, Runtime, Software Library, Frameworks ที่พร้อมให้บริการแล้ว 

Infrastructure as a Service (IaaS) 
เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ

เครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง, ยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบ, สามารถขยายได้ง่าย ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโต
ขององค์กรก็ได้ และท่ีส าคัญ ลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะหน้าที่ในการดูแล จะอยู่ที่ผู้ให้บริการ 
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จึงรวมเป็น Google App ที่เปิดให้ใช้งานฟรีในหลายผลิตภันฑ์ และอาจจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีที่
ต้องการคุณสมบัติหรือความสามารถที่มากขึ้น แต่ส าหรับบริการที่ให้ใช้งานฟรีก็เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับหลาย
องค์กรแล้ว จากบริการที่ Google ให้ใช้งานมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น Gmail, 
Google Docs, Sheet, Drive, Forms, Calendar, Drawings, Slide, Hangout, Map, Translate, Contacts 
ท าให้หลายองค์กรเริ่มหันมาใช้งานบริการที่มีอยู่บน Google App  

เพ่ือยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีความรู้ มีความสามารถ โดยการ
น าเทคโนโลยีที่มีอยู่บน  Google App มาประยุกต์ใช้งาน เพ่ือพัฒนางาน ตลอดจนการประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนด้านการเช่า การซื้อ ซอฟร์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตลอดจนระบบงาน พ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูล และการบ ารุงรักษา ในงานบางอย่างลง จึงเป็นเหตุผลของการจัดการอบรมด้านในการใช้งาน Google App 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจ และช่วยให้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือลดระยะเวลา
ท างานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ตรวจสอบได้  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านการใช้งาน Google App ที่เป็นการให้บริการรูปแบบ Cloud 

Computing  
2. เพ่ือใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมและลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากลง 

 

กลุ่มเป้ำหมำย    
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน  ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
กรรมการ  จ านวน 7 คน 
วิทยากร  จ านวน  3  คน 

 

สถำนที่ด ำเนินงำน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559  ระยะเวลา 3 วัน 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ. 2559 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

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 าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน

หลักการเบื้องต้น 
            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบ             
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งบประมำณ   105,200 บำท (หนึ่งแสนห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2559 
1. ค่ำตอบแทน            37,800 บำท 
     ค่าตอบแทนวิทยากร ภายใน 1 คน 

(7 ชม. x 3 วัน x 600 บาท x 1 คน) =  12,600 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ภายใน 2 คน 
(7  ชม. x 3 วัน x 600 บาท x 2 คน)  =  25,200 บาท 

2. ค่ำใช้สอย            32,400 บำท 
 (ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน, คณะกรรมการ 7 คน, วิทยากร 3 คน) 
- ค่าอาหารว่าง (6 มื้อ x 40 คน x 35 บาท)  =  8,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ x 40 คน x 200 บาท)  = 24,000 บาท 

3. ค่ำวัสดุ            35,000 บำท 
- ค่าวัสดุใช้ในโครงการ  = 35,000 บาท                   

รวมทั้งสิ้น  105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  

หมำยเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรมหลักสูตร Google Application 
เวลำ รำยละเอียดหลักสูตร 

วันที่ 1 
8.30 – 12.00 น.  ความรู้ทั่วไปเรื่องของ Cloud Computing 

 วิธีการสมัครเข้าใช้งาน Google  
 การใช้งาน Gmail 

o Inbox 
o Compose 
o Read Reply Forward 

 การใช้งาน Google Calendar 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ของผู้บริหาร 
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร

ด าเนินงาน 
            

4.ขออนุมัติโครงการ             
6.ด าเนินโครงการอบรม             
7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 
            

8.รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ ภายใน 1 เดือน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 



 

หลักสูตร Google Application  7 

 

13.00 – 16.30 น.  การใช้งาน Google Contact 
 การใช้งาน Google Hangout 
 การใช้งาน Google Translate (Desktop/Mobile/Capture Translate) 
 การใช้งาน Google Map 

วันที่ 2 
8.30 – 12.00 น.  การใช้งาน Google Docs 

 การใช้งาน Google Sheet 
 การใช้งาน Google Slide 

 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น.  การใช้งาน Google Drawing 
 การใช้งาน Google Form 

วันที่ 3 
8.30 – 12.00 น.  การใช้งาน Google Drive 

o Install Desktop & Mobile Device 
o Register  
o Upload & Share  
o Previous Version 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  การใช้งาน Google Photo 

o Install Desktop & Mobile Device 
o Register  
o Upload & Share  

 
กำรประเมินผลโครงกำร 

  เป็นโครงกำรหลัก ที่ตอบสนองตัวชี้วัด  
- บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ร้อยละ 90 
        เป็นโครงกำรสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัด...............................-........................................................... 

กำรประเมินผลโครงกำร 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ  30 คน  
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวม ร้อยละ 85 
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3. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปช่วยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดการยกระดับความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 

 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
3. เชิงเวลา 

 ด าเนินการโครงการได้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2559 
4. เชิงต้นทุน 

 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

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

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปช่วยในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีมาช่วย 
3. ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการก้าวทันตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

 

กำรรำยงำนผล 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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 โครงการเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับสำกล 
หลักสูตร Google Application โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระ
นครเหนือ  

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรในภำพรวม 
1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน   ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จ านวน  31  คน 

1.2 งบประมาณท่ีได้รับ 105,200  บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 70,200 บาท     
ประกอบด้วย (เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

   ค่ำตอบแทน       37,800    บำท    
   ค่ำใช้สอย              32,400       บำท    
   ค่ำวัสดุ       35,000   บำท 
   รวม               105,200   บำท 

 1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูโซนระดับ มำก  มี
ค่าเฉลี่ย  4.48  คิดเป็นร้อยละ  89.68   จากผู้ตอบแบบสอบถาม  31  คน 
 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ตนเองด้ำนวิทยำกร ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้ำนประสิทธิภำพ 
2.1 ด้ำนวิทยำกร  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยำกรอยู่ในระดับ  
มำก  มีค่าเฉลี่ย  4.56  คิดเป็นร้อยละ 91.07 
2.2  ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง        
ที่อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ  70.97 
2.3  ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มำก มีค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.39  
2.4  ด้ำนประสิทธิภำพ  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน    
ระดับ มำก  มีค่าเฉลี่ย 4.49 หรือคิดเป็นร้อยละ  89.89    
 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศในระดับสำกล ประจ ำปี  2559 
หลักสูตร  Google Application 
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ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร Google 
Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกหน่วยงานจ านวน 31 คน 
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ คือ  บุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 31 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  Google Application 
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แบบสรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรอบรม หลักสูตร Google Application 
จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 31 คน 

 
ตำรำงท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
               ชาย 10 86.96% 
               หญิง            21 

 
20% 

 
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 

18.00  (58.06%) 13.00  (41.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.61%) 
มาก
ที่สุด 

 2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

16.00  (51.61%) 15.00  (48.39%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.52  (90.32%) 
มาก
ที่สุด 

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 20.00  (64.52%) 11.00  (35.48%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (92.90%) 
มาก
ที่สุด 

 4. สามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็น 15.00  (48.39%) 16.00  (51.61%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.68%) มาก 

 5. วิทยากรมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสม 20.00  (64.52%) 11.00  (35.48%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.65  (92.90%) 
มาก
ที่สุด 

 6. เอกสารประกอบการบรรยาย
เหมาะสม 

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.56 (91.07%) 
มาก
ที่สุด 

ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
       

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการ
อบรม 

0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 31.00  (100.00%) 1.00  (20.00%) 
น้อย
ที่สุด 
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 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม 

17.00  (54.84%) 14.00  (45.16%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.97%) 
มาก
ที่สุด 

รวมทั้งหมด 
     

3.55 (70.97%) มาก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

       
 1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

13.00  (41.94%) 18.00  (58.06%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.39%) มาก 

 2. สามารถให้ค าปรกึษา แนะน าแก่
เพื่อนร่วมงานได้ 

13.00  (41.94%) 18.00  (58.06%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.39%) มาก 

 3. มีความมั่นใจการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน ์

13.00  (41.94%) 18.00  (58.06%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.39%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.42 (88.39%) มาก 
ด้ำนประสิทธิภำพ 

       
 1. การให้บริการของเจ้าหนา้ทีัั 18.00  (58.06%) 13.00  (41.94%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.58  (91.61%) 

มาก
ที่สุด 

 2. การประสานงาน อ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที ่

14.00  (45.16%) 17.00  (54.84%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.45  (89.03%) มาก 

 3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 13.00  (41.94%) 18.00  (58.06%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.42  (88.39%) มาก 
 4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝกึ มีความ
เหมาะสม 

17.00  (54.84%) 14.00  (45.16%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.55  (90.97%) 
มาก
ที่สุด 

 5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามี
ความเหมาะสม 

15.00  (48.39%) 16.00  (51.61%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.68%) มาก 

 6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมครั้ง
นี้ 

15.00  (48.39%) 16.00  (51.61%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 0.00  (0.00%) 4.48  (89.68%) มาก 

รวมทั้งหมด 
     

4.49 (89.89%) 
น้อย
ที่สุด 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
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หลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

Google Apps คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพ่ือให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ถือว่ามีความจ าเป็นต่อองค์กรในปัจจุบันอันได้แก่ 

 Gmail เป็นการให้บริการอีเมล์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ 2006 โดยในช่วงแรกของการ
เปิดให้บริการจะให้บริการเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่มีการเปิดให้บริการฟรีเหมือนกับในปัจจุบัน และให้
พ้ืนที่การใช้งานที่เยอะมาก ซึ่งถือได้ว่าเยอะที่สุดในตอนนั้นคือ 2 GB โดย Gmail รองรับการใช้งานทั้ง 
POP3 และ IMP สามารถท างานได้ทั้งบนเว็บไซต์ http://gmail.com และบนเครื่อง PC โดยใช้โปรแกรม 
Mail Client เช่น Outlook,Tunderbird เป็นต้น 

 Google Calendar เป็นโปรแกรม Calendar ออนไลน์ท างานบนเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างตาราง
งาน หรือตารางนัดหมายงานของตัวเองได้ 

 Google Docs นั้นเป็นที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  Google Docs เป็นการน า
โปรแกรมประเภท Word Processing และ Spreadsheet ไปไว้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
เอกสาร Word หรือ Excel เหมือนกับโปรแกรม Word และ Excel ของ Microsoft ได้ นอกจากนั้นยัง
สามารถ Export ให้เป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วย โดยไฟล์เอกสารต่างๆที่เราสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของ 
Google 

 Google Talk เป็นโปรแกรมส าหรับใช้สนทนากันผ่านระบบเครือข่ายอิเทอร์เน็ต เหมือนกับโปรแกรม 
Yahoo , MSN 

 Google Site เป็นบริการสร้างหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาใช้งาน
ได ้ซึ่งจะม ีTemplate ต่างๆให้เราได้เลือก การใช้งานก็เหมือนกับการสร้างเว็บบล็อกท่ัวๆไป 

ประโยน์ของ Google Apps 
 การประหยัดค่าใช้จ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 
 แอปพลิเคชันการส่งข้อความและการท างานร่วมกันที่ท างานแบบเว็บของ  Google ไม่จ าเป็นต้องใช้

ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ และต้องการการดูแลระบบน้อยที่สุด สร้างเวลาเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับธุรกิจ 

 พ้ืนที่เก็บข้อมูลมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 50 เทา่ 
 พนักงานแต่ละรายจะมีพ้ืนที่เก็บข้อมูลอีเมลขนาด 25 กิกะไบต์ ดังนั้นจึงสามารถเก็บข้อมูลส าคัญและ

ค้นหาได้ทันทีด้วยการค้นหาของ Google ที่มีอยู่ภายในระบบ 
 การเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และ IM บนโทรศัพท์มือถือ 
 ด้วยการใช้ตัวเลือกมากมายส าหรับการเข้าถึงข้อมูลขณะเดินทาง พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย Google Apps แม้ว่าจะไม่อยู่ที่โต๊ะของตนก็ตาม 
 รับประกันความน่าเชื่อถือของความพร้อมในการท างาน 99.9% 

http://gmail.com/
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 เรารับประกันว่า Google Apps จะมีความพร้อมในการท างานอย่างน้อย 99.9% ดังนั้นพนักงานของคุณ
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้น และคุณจะกังวลใจน้อยลงเกี่ยวกับการหยุดท างาน
ของระบบ 

 ความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นไปตามข้อก าหนด 
 เมื่อคุณวางใจที่จะมอบข้อมูลของบริษัทแก่ Google คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส าคัญของคุณจะ

ปลอดภัย 
 การควบคุมการดูแลระบบและข้อมูลแบบสมบูรณ์ 
 ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่ง Google Apps ในเชิงลึกเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านเทคนิค ตรา

สินค้า และธุรกิจของตนได้ 
 การสนับสนุนลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงท่ีเป็นประโยชน์ 
 Google Apps มีความน่าเชื่อถือในระดับสูงและท างานได้อย่างง่ายดาย แต่การสนับสนุนมีให้ส าหรับ

ผู้ดูแลระบบ หากคุณต้องการใช้งาน 
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4/40 tau:1ilrhtl?t,t 3O/1 [[un 2 nuu:'tilf{1|tfi\r
[?']\r14"?]1Mn [?rslufi nyfl nNtylil.t 1 0240

lvr:Yrrfind :0 2374 93so

LQ刊」π帝的 蓉LttUnng胞 ID No i 3560100699758

]o/Name1 4o飾らη]」in3,ttaじ Lvlnl籠lnl●■,●■田n

研o」/Address I NИ
ηQη ]■nim∩1愧lQ」m■ Nく∩n■ ,彰un↑

399 0.■■Nm■ ■■olo■ ,じⅥ日nt」ηn

Шnaan nが 翻Ⅵ.lo300

Tel./Fax:023749380

lurirfiunr$ I tudrsoo r tuuftnd
Tax Invoice / Delivery Order / Invoice

SN.OFFiCE SUPPLY(HEAD OFF:CE)
4/40 Soi Ramkhamhaeng 30/1,Ramkhamhaeng Rd,

Huamark,BangkapL BangkOk 10240

ιQ]デ  Ⅳ59Ю 690

No  :

υ 」
っuⅥ

Date:

!Y
t\:0Utgn15!1:Yl,{U

Payment Terms
う11雨lu品偽LQ剛研/仙デ
Your Order Number/Date

n1il,ud$/Delivery 3■000/Our Reference

帥̈‐ｔｅｍ
1lUQι ta00晨 un■

Description

ohuru
Quantitv

■10100Mu3U
Unit Price

■1■3uN■
Amount

１

２

３

４

５

６

７

８

n,こ∩nml」 loo●■,A480G.

n,じn■un■lna刊■

Иttn∩NfHP‐ cttrlA″詢■

1,3n■讐tllJヾ編 ■N略

ИN■ⅥNⅥ HP―CE262A a‖001

n,じan面 ]ヾnnⅥ nttf2 Иin(0■8^1■ )

M」蘭■日lo 2.5■9

‖

“

n‖NIY HPcE263A“ 躙

2 ilr
t ufin

I nn'a.r

t urfln

t nrio.r

t neio.r

z riru

t nda.r

11000

205.00

10,400.00

120.00

10,400.00

525.28

22000

10,400.00

22000

205.00

10,400.∞

120.00

10400.00

525.28

440.00

10,400.00

"80■

01И口 : e'ru?utiuffotal 32,71028

●lNMN■unⅥuunvloo■
nrfillnril$irlnra z ozo

J
2,289_72

qhurutiu:u/Grand Total 35,00000

」由8■繭/Dd"ered by: 1」■ol186nlonioNluunN LO■ L5■ ooJ税輛 wo■uL哺n偽 {iufiudr/neceived by :

I:.'tr〔 一́， ノ

`

ダト
:卜

"摯ニ
ヽ ___…

…
_,

悦』輌/Date ζ01節/Autho"zed SgnduЮ 仙輌/Date

Rudrdgrusrnlri:"udu
GOODS SOLD ARE NOT RETURNABLE

nr:th:v tiudrs ufi nlv ouu:nioio riold:"u riunl.r 16n riulSo u udr
PAYMENT BY CHEQUE NOT VALID NLL CHEOUE HAS BEEN HONORED.

irg-- vSrg
{iuiudraofi ald:"uRudrfi liqndal riuuiau udr
Received as per above in good order and condition
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