ที่ ศธ ๐๖๒๓/62

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
๐๘๖/๑๓ ถนนตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐
สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ

จานวน 1 ฉบับ

เนื่องด้วย สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จะดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒ นาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ภายใต้โครงการพัฒ นามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษา
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 เพื่อพัฒ นาครู อาจารย์
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออก เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ สามมิ ติ เสมื อ นจริ ง
Augmented Reality (AR) และเพื่ อ สร้ า งสื่ อ การสอน สามมิ ติ เสมื อ นจริ ง Augmented Reality (AR) ให้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และนาไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา นั้น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอเชิญ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาสื่ อ สามมิ ติ เสมื อ นจริ ง Augmented Reality (AR) ในระหว่ า งวั น ที่
12 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอาหารระหว่างการอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์จากสถานศึกษาต้นสังกัด
ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันฯ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ซึ่งจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในภายหลัง สถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวกานต์ธิดา นรเอี่ยม เจ้าหน้าที่
นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๒๓๓๐๖๗
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ธารงสุข)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อาชีวศึกษาบัณฑิต
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๖๔๓๔
โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๖๔๓๕
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
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กานต์ธิดา พิมพ์
...............................ทาน
…………………………ตรวจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง
วิทยาลัย ......................................................................................................................................
บุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. ชื่อ – สกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ...................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. E-mail ………………………………………………….
2. ชื่อ – สกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ...................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. E-mail ………………………………………………….
3. ชื่อ – สกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ...................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. E-mail ………………………………………………….
4. ชื่อ – สกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ...................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. E-mail ………………………………………………….
ลงชื่อ .....................................................
(......................................................)
หมายเหตุ
1. กรุณาส่งแบบตอบรับให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๖๔๓๕ หรือ email : EIVTsathaban@gmail.com ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
2. โครงการจะรับผิดชอบค่าที่พัก (คืนวันที่ 12 กันยายน 2562) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์จากสถานศึกษาต้นสังกัด
3. สถาบันฯ จะทาการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในภายหลัง

