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กลุ่มงาน     ทะเบียนและประมวลผล       
เป้าประสงค์  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำร ตัวชี้วัดที่ 2 ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 
 
ชื่อโครงการ  การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียนและประมวลผล 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบำท และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำร
ปฏิบัติงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรใช้
งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนมำกยิ่งขึ้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้
เล่งเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้มีควำมรู้ในเรื่องกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
google application ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ก ำลังได้รับควำมนิยมในกำรสร้ำงเอกสำร สิ่งพิมพ์ กำรด ำเนินงำนทำง
คณิตศำสตร์ หรือกำรน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ  
 ส ำนักฯ จึงได้จัดอบรมกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนส ำนักงำน และให้
บุคลำกรในหน่วยงำนเพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำนประจ ำ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน  30  คน 

เชิงคุณภาพ 
 3.1 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3.2 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐำนและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำนประจ ำ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม พ.ศ.2557 –  กันยำยน พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 14804 อำคำร 14 ชั้น 8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมวำงแผน  ตุลำคม 2555 
2 วำงแผนด ำเนินกำร พฤศจิกำยน 2557 
3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  พฤศจิกำยน 2557 - สิงหำคม 2558  
4 ประเมินกำรจัดกิจกรรม  สิงหำคม 2558 -  กันยำยน 2558 
5 สรุปและรำยงำนผล กันยำยน 2558 

 
 
งบประมาณ รวม 20,000.- บำท เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยได้     เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยได้ รหัส 
58MR20210015 รำยละเอียด ดังนี้ 

 
กิจกรรม 

งบด ำเนินกำร/งบแผ่นดิน  
รวม ค่ำ 

ตอบแทน 
ค่ำ 

ใช้สอย 
ค่ำ 
วัสด ุ

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 2,100   2,100 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  3,000  3,000 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   750 750 

ค่ำวัสดุในกำรอบรม   9,150 9,150 

ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม (30 ชุดๆละ 166 บำท)   5,000 5,000 

รวม    20,000 

  
 
ผลการด าเนินโครงการ 
1. จัดกิจกรรมกำรอบมรกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนส ำนักงำน  

1.1 กำรวำงแผนด ำเนินกำร มหำวิทยำลัย วำงแผนด ำเนินโครงกำรดังนี้ 
1) ประสำนกำรอบรมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักส่งเสริมวิชำกรและงำนทะเบียนต่ำง ๆ  โดยท ำ

บันทึกข้อควำมเชิญเข้ำร่วมโครงกำรอบมรกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนส ำนักงำน  
ปีงบประมำณ 2558   มีเจ้ำหน้ำที่จำกกลุ่มงำนต่ำง  ๆ สนใจเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 28 คน และก ำหนดวัน
ประชุมฯ  วันที่ วันที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2558ณ ห้องปฏิบัติกำร 14804 อำคำร 14 ชั้น 8  

  2) ท ำหนังสือเชิญวิทยำกรจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำจำรย์เอกวิทย์ สิทธิวะ 
(วิทยำกร) อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   
 1.2 กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในกำรบริหำร
หลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ในวันอำทิตย์ที่ 18 
สิงหำคม 2556 ณ ห้องประชุมพระบำง อำคำร 15  ชั้น 4  โดยมีเนื้อหำ  ดังนี้ 
 กำรเปิดกำรใช้งำน GAFE (Google App For Education) ควำมแตกต่ำง 
 ระหว่ำงกำรใช้อีเมล์ ของ @Gmail.com กับ nsru.ac.th  
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 โดย อำจำรย์เอกวิทย์ สิทธิวะ (วิทยำกร) 
 กำรเปิดกำรใช้งำน GAFE (Google App For Education) ควำมแตกต่ำง 
 ระหว่ำงกำรใช้อีเมล์ ของ @Gmail.com กับ nsru.ac.th  
 กำรใช้เอกสำร/กำรท ำงำนร่วมกันผ่ำนระบบคลำวด์คอมพิวติ้ง  
 Google Drive}Google Doc เอกสำร)}Google Sheet (ซีต){Google Form (ฟอร์ม) 
มีอำจำรย์อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเข้ำรับกำรประชุมฯ  ทั้งสิ้น 28  คน  ดัง
ตำรำงที ่1  
   ตารางที ่1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้ารับการประชุมฯ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน (คน) 
1.ผู้บริหำรส ำนักเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 4 
2. กลุม่งำนทะเบียน 10 
3.กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 6 
4. กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 5 
5. กลุ่มงำนบัณฑิตวิทยำลัย 4 

รวม 28 
 3. การติดตามประเมินผล  
     ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนติดตำมประเมินผลกำรประชุมฯ ในภำพรวมปรำกฏผลดังนี้  
 
      ตารางที ่2  การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
 

ที ่ รำยกำรประเมิน x  S.D. ควำมหมำย 

ด้ำนวิทยำกร     
 กำรเตรียมตัวและควำมพร้อมของวิทยำกร 4.23 0.42 มำก 
 กำรถ่ำยทอดของวิทยำกร 4.23 0.42 มำก 
 สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.4 0.5 มำก 
 ใช้ภำษำที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำย 4.38 0.49 มำก 
ด้ำนสถำนท่ี    
 สถำนท่ีสะอำดและมีควำมเหมำะสม 4.11 0.32 มำก 
 ควำมพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์ 3.76 6.51 

 
มำก 

 [ระยะเวลำในกำรอบรม / สมัมนำมีควำมเหมำะสม 3.65 0.68 มำก 
ด้ำนควำมรูค้วำมเข้ำใจ  3.30 1.08  
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรอบรม 3.88 0.58 มำก 
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรอบรม 4.15 0.61 มำก 
 สำมำรถบอกประโยชน์ ได ้ 3.88 0.32 มำก 
 สำมำรถบอกข้อดีได ้ 3.55 0.325 มำก 
 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได ้ 3.92 0.27 มำก 
 สำมำรถจัดระบบควำมคิด/ประมวลควำมคดิสู่กำรพัฒนำงำนอย่ำงเปน็

ระบบ 
4 4.48 มำก 
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ที ่ รำยกำรประเมิน x  S.D. ควำมหมำย 

 บูรณำกำรทำงควำมคดิสู่กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรปรับตัวของบุคลำกร/
กำรปฏิรปูระบบกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำน 

3.9 0.48 มำก 

 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 4 0.48 มำก 
 สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดแก่ชุมชนไ 3.65 0.68 มำก 
 สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่เพื่อนร่วมงำนได ้ 3.65 0.485 มำก 
 มีควำมมั่นใจและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับไปใช้ได ้ 4.03 0.52 มำก 

 
 จำกตำรำงที ่2 ผลประเมินกำรกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

       กิจกรรม  พบว่ำอำจำรย์และเจ้ำหน้ำทีส่่วนใหญ่เห็นว่ำกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 3 ดังต่อไปนี่ ด้ำนวิทยำกร  กำรเตรียมตัวและควำมพร้อมของวิทยำกร x  4.23 กำร
ถ่ำยทอดของวิทยำกร x  4.23  สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้ชัดเจนและตรงประเด็น x  4.4 ใช้ภำษำท่ี
เหมำะสมและเข้ำใจง่ำย x  4.38  ด้ำนสถำนที่ สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม x  4.11 ควำมพร้อม
ของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ x 3.76 ระยะเวลำในกำรอบรม / สัมมนำมีควำมเหมำะสม x 3.65  ด้ำนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรอบรม x 3.88ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำร
อบรม x 4.15 สำมำรถบอกประโยชน์ ได้ x 3.88 สำมำรถบอกข้อดีได้ x 3.55 สำมำรถอธิบำยรำยละเอียด
ได้ x 3.92 สำมำรถจัดระบบควำมคิด/ประมวลควำมคิดสู่กำรพัฒนำงำนอย่ำงเป็นระบบ x 4บูรณำกำรทำง
ควำมคิดสู่กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรปรับตัวของบุคลำกร/กำรปฏิรูประบบกำรท ำงำนในกำรปฏิบัติงำน x 3.9  
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ x 4 สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ำยทอดแก่
ชุมชนไ x 3.65  สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่เพ่ือนร่วมงำนได้ x 3.65 มีควำมม่ันใจและสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้ x 4.03  
 
 4. การปรับปรุงแก้ไข  
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จะน ำแนวคิดและกำรเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ไป
ปรับปรุงแก้ไข อยำกให้อบรมเกี่ยวกับ Google app ในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และสนุกดีได้ควำมรู้ในกำรใช้ งำน 
google app  ดีอยำกให้มีกำรจัดอบรมอีกอยำกให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมก่อนจัดกำรอบรม 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำนโครงกำร 

                                                 (นำงศิรำณี  จตุรทิศ) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำนโครงกำร  

                                                (นำยเสรี  ขุนจ ำนงค์) 
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ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำนโครงกำร  

                                               (นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์) 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำนโครงกำร  

                                           (นำงสำวธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์) 
       หวัหน้ำกลุ่มงำทะเบียนและประมวลผล 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รำยงำนโครงกำร  

                                          (อำจำรย์ธนพัฒน์วัฒนชัยธรรม) 
                             ผู้ชว่ยอ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   
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ภำคผนวก 
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การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจกรรม  การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรให้บริกำร ตัวชี้วัดที่ 2 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
________________________________________________________________________________ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบำท และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำร
ปฏิบัติงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรใช้
งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนมำกยิ่งขึ้น ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้
เล่งเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้มีควำมรู้ในเรื่องกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
google application ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ก ำลังได้รับควำมนิยมในกำรสร้ำงเอกสำร สิ่งพิมพ์ กำรด ำเนินงำนทำง
คณิตศำสตร์ หรือกำรน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ  
 ส ำนักฯ จึงได้จัดอบรมกำรใช้งำน google application ประยุกต์ใช้ส ำหรับงำนส ำนักงำน และให้
บุคลำกรในหน่วยงำนเพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำนประจ ำ 
 

3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน  30  คน 
เชิงคุณภาพ 

 3.1 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3.2 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐำนและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำนประจ ำ 
 

4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1 ประชุมวำงแผน  

4.2 เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
 

 4.3 แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกิจกรรม 
 4.4 ประชุมเพ่ือเตรียมกำร 
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     -  ประสำนกลุ่มเป้ำหมำย 
     -  ประสำนสถำนที่ 
     -  จัดท ำเอกสำร 
 4.5 บรรยำยให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติกำรต่อเนื่อง 
 4.6 ประเมินผล สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

5. สถานที่ 
 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 14804 อำคำร 14 ชั้น 8 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  25  สิงหำคม  พ.ศ. 2558 
 

7. งบประมาณ 
 เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยได้ รหัส 58MR20210015 รำยละเอียด ดังนี้ 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร  (1 คน x 3.5 ชั่วโมง x 600 บำท)   เป็นเงิน  2,100 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน  (30 คน x 100 บำท)   เป็นเงิน  3,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 25 บำท)   เป็นเงิน    750 บำท 
- ค่ำวัสดุในกำรอบรม       เป็นเงิน  9,150 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรม (30 ชุดๆละ 166 บำท)   เป็นเงิน  5,000 บำท 

             รวมเงินทั้งสิ้น  20,000  บำท  (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นำยธรรมนูญ  จูทำ 
 

9. การวัดผลประเมินผล 
 9.1 กำรสังเกต 
 9.2 แบบสอบถำม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 10.2 บุคลำกรของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนและสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำนประจ ำ 
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                                                 ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงกำร 
                                                               (นำยธรรมนูญ  จูทำ) 
                                          รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  
 

                                                ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                                          (อำจำรย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม) 
                                          ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
 

                                               ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                          (อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์   งำมนิล) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ก าหนดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เรื่อง การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องปฏิบัติการ 14804 อาคาร 14 ชั้น 8  

 
เวลำ 10.30 น. – 11.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสำรประกอบกำรอบรม 
เวลำ 11.00 น. – 12.00 น. กำรเปิดกำรใช้งำน GAFE (Google App For Education) ควำมแตกต่ำง 
    ระหว่ำงกำรใช้อีเมล์ ของ @Gmail.com กับ nsru.ac.th  
    โดย อำจำรย์เอกวิทย์ สิทธิวะ (วิทยำกร) 
เวลำ 12.00 น. – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 น. – 14.45 น. กำรเปิดกำรใช้งำน GAFE (Google App For Education) ควำมแตกต่ำง 
    ระหว่ำงกำรใช้อีเมล์ ของ @Gmail.com กับ nsru.ac.th  
    โดย อำจำรย์เอกวิทย์ สิทธิวะ (วิทยำกร) ต่อ 
เวลำ 14.45 น. – 15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
เวลำ 15.00 น. – 16.30 น. กำรใช้เอกสำร/กำรท ำงำนร่วมกันผ่ำนระบบคลำวด์คอมพิวติ้ง  
    โดย อำจำรย์เอกวิทย์ สิทธิวะ (วิทยำกร) ต่อ 
    * Google Drive 
    * Google Doc เอกสำร) 
    * Google Sheet (ซีต) 
    * Google Form (ฟอร์ม) 
เวลำ 16.30 น. – 16.45 น. พิธีปิด โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เรื่อง การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
ณ ห้อง ๑๔๘๐๔  อาคาร ๑๔  ชั้น  ๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 

ลายมือชื่อ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๔๕ น. 

๑ อำจำรย์ ดร.สุธำทิพย์  งำมนิล   
๒ อำจำรย์ ดร.ภริตำ  พิมพันธุ์   
๓ อำจำรย์ ดร.สุพัฒนำ  หอมบุปผำ   
๔ อำจำรย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม   
๕ น.ส.ขนิษฐำ  พวงมณีนำค   
๖ น.ส.สุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์   
๗ น.ส.วรำงคณำ  เขียวแก้ว   
๘ น.ส.ณฤนรรณ  เอี่ยมมี   
๙ น.ส.อรอุมำ  ยองค ำกำด   

๑๐ นำงนวลศรี  ดีวันนะ   
๑๑ นำงศิรำณี  จตุรทิศ   
๑๒ นำยนิโครธ  ช่ำงชัย   
๑๓ น.ส.ธิติยำ  หงษ์เวียงจันทร์   
๑๔ นำยเสรี  ขุนจ ำนง   
๑๕ นำงสำวอภิญญำศิริ  กวำงแก้ว   
๑๗ น.ส.สิริพร  อรำมอรุณ   
๑๘ นำยวิศรุต  พัฒนพงษ์   
๑๙ น.ส.กัญจนพร  จันทร์ด ำ   
๒๐ นำยธรรมนูญ  จูทำ   
๒๑ นำงกัญญ์ชพร  จันติวงค์   
๒๒ น.ส.วริศนันท์  ทัดนุ่ม   
๒๓ นำยนิรันดร์  มุจรินทร์   
๒๔ นำยพัทธ์ชยันภ์  ธนวัตพลิน   
๒๕ นำงวรรฒนำ  ไวยมิตรำ   
๒๖ น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ ำทองพัฒนำ   
๒๗ น.ส.ณัฐชนันท์  สนธิรักษ์   
๒๘ น.ส.อ ำภำพร  กอนตน   
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รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เรื่อง การใช้งาน google application ประยุกต์ใช้ส าหรับงานส านักงาน 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
ณ ห้อง ๑๔๘๐๔  อาคาร ๑๔  ชั้น  ๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 

ลายมือชื่อ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๔๕ น. 

๒๙ นำยธรำธำร์  ค ำเอ่ียม   
๓๐ นำยเอกวิทย์  สิทธิวะ (วิทยำกร)   

    
    
    
    
    

 
 

 


