ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๔).2.3/027

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๓๙ ถ.หวยแกว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐
๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญบุคลากรเขารวมสัมมนา

เรียน

ผูอํานวยการ

สิ่งที่สงมาดวย

๑. กําหนดการสัมมนา
๒. แบบฟอรมตอบรับการเขารวมสัมมนา
๓. แผนที่สถานที่จัดงานสัมมนา

ดวย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบหมายจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ใหดําเนินโครงการใหดําเนินโครงการจัดทําสื่อมัลติมีเดียดานพลังงานแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดทําสื่อมัลติมีเดียดานพลังงาน ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแตละชวงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสงเสริม สนับสนุนให
ครูพัฒนาศักยภาพและทักษะในการใชสื่อการเรียนการสอนทางดานพลังงานแบบมัลติมีเดีย
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางดานพลังงานแบบ
มัลติมีเดียเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อเปนการเผยแพร และเปนการพัฒนาศักยภาพในทักษะการใชสื่อการสอนที่ไดจัดทําขึ้น จึงได
กํ า หนดการจั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “การใช สื่ อ การสอนมั ล ติ มี เ ดี ย ด า นพลั ง งาน” จึ ง ใคร ข อเรี ย นเชิ ญ ท า นหรื อ ครู วิ ท ยาศาสตร
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละ ๑ ทาน ในสังกัดเขารวมสัมมนาตามวันและเวลาดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร ยินดีรับผิดชอบคาใชจายในการสัมมนา คาที่พัก และคาอาหารระหวางการสัมมนา สําหรับคาใชจาย
ในการเดินทางไป-กลับ และคาเบี้ยเลี้ยง ขอใหเบิกจากหนวยงานตนสังกัด ขอใหทานยืนยันการเขารวมสัมมนา ดังสิ่งที่สงมาดวย
๒ ไปที่โครงการจัดทําสื่อมัลติมีเดียดานพลังงานแบบมีสวนรวม โทรศัพท ๐๘6-1801299 อีเมล eedp.001@gmail.com
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสงบุคลากรเขารวมการสัมมนา จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร)
หัวหนาโครงการ

โทร. ๐๘6-1801299
E-mail: eedp.001@gmail.com
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กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “การใชสื่อการสอนมัลติมีเดียดานพลังงาน”
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

เปดการสัมมนา และบรรยาย ที่มาของโครงการจัดทําสื่อมัลติมีเดียดานพลังงานแบบ
มีสวนรวม โดย ผูแทนจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น.

แนะนําสื่อมัลติมีเดีย ดานพลังงาน และการใชแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอรพกพา
(Tablet) โดย รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย ฟองสมุทร

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารวาง

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

การปฎิบัติงานจริง การใชสื่อการสอนมัลติมีเดียดานพลังงาน (ปฎิบัติจริงบน tablet)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.

การปฎิบัติงานจริง การใชสื่อการสอนมัลติมีเดียดานพลังงาน (ปฎิบัติจริงบน tablet)
(ตอ)

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.

รับประทานอาหารวาง

๑๔.๓๐-๑๕.๔๕ น.

การปฎิบัติงานจริง การใชสื่อการสอนมัลติมีเดียดานพลังงาน (ปฎิบัติจริงบน tablet)
(ตอ)

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น.

สรุปและประเมินผลการเรียนรู

หมายเหตุ: กําหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม
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แบบตอบรับการเขารวมการสัมมนา “การใชสื่อการสอนมัลติมีเดียดานพลังงาน”

 เขารวมสัมมนา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 เขารวมสัมมนา วันที่ 14 พฤศจิการยน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร อุดรธานี
1. ขอมูลหนวยงาน
โรงเรียน
หมูที่

ที่อยูเลขที่
ถนน

จังหวัด

ตําบล
รหัสไปรษณีย

อําเภอ
โทรศัพท

2. ขอมูลผูเขารวมสัมมนา
1) ชื่อ-สกุล

โทรสาร

ตําแหนง

สอนระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา วิชาที่สอน
หมายเลขโทรศัพทมือถือ

email

ระบุประเภทอาหาร อาหาร O อาหารธรรมดา O อาหารมังสวิรัติ O อาหารมุสลิม O อื่นๆ
O ประสงค** จะเขาพัก check in กอนวันสัมมนา เวลา 14.00 น. และ check out ในวันสัมมนากอนเวลา 12.00 น.
O ไมประสงค จะเขาพัก
2) ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สอนระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา วิชาที่สอน
หมายเลขโทรศัพทมือถือ

email

ระบุประเภทอาหาร อาหาร O อาหารธรรมดา O อาหารมังสวิรัติ O อาหารมุสลิม O อื่นๆ
O ประสงค** จะเขาพัก check in กอนวันสัมมนา เวลา 14.00 น. และ check out ในวันสัมมนากอนเวลา 12.00 น.
O ไมประสงค จะเขาพัก
หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

**
ทานจะไดรับการเขารวมสัมมนา ก็ตอเมื่อไดรับการแจงยืนยันจากเจาหนาที่โครงการฯ เทานั้น
ขอสงวนสิทธิส์ ําหรับผูประสงคจะเขาพักที่มีระยะทางไมต่ํากวา 70 กิโลเมตรจากโรงแรมที่จัดสัมมนา
การเขาพักที่โรงแรม กําหนดพักหองละ 2-3 ทาน ตามความเหมาะสม ซึ่งทางโครงการฯ จะเปนผูจดั หองพักใหทาน
หากตองการพักเดี่ยว ตองชําระคาใชจายเพิ่ม 1,000 บาท ตอหอง และขอความกรุณาแจงใหทราบลวงหนาโดยระบุ
ในแบบตอบรับนี้

กรุณาสงใบตอบรับเขารวมการสัมมนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ทาง Email: eedp.001@gmail.com
หรือโทรสอบถามที่ 086-1801299 เจาหนาที่ประสานงานโครงการ : นางสาวอรพรรณ ใจกวาง
ศูนยประสานงาน

โครงการจัดทําสื่อมัลติมีเดียดานพลังงานแบบมีสวนรวม

(ที่ตั้งสํานักงาน) อาคารเครื่องกล 1 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ที่อยูสําหรับการสงเอกสารทางไปรษณีย) ตู ปณ.250 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202
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แผนที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น
99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-575-5599
สําหรับการสัมมนาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
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แผนที่ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร อุดรธานี
277/1 ถนนประจักษศิลปาคม ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท 042-343555
สําหรับการสัมมนาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

