คำแนะนำวิธีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร : กำรทดลองเคมีแบบย่อส่ วน
เนื่ องจากวันอบรมจะมีการบรรยายแบบออนไลน์ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ Zoom ในห้องใหญ่ ซึ่ งมีผูเ้ ข้าอบรม วิทยากรและวิทยากร
ประจาห้องย่อย และผูส้ ังเกตการณ์ รวมประมาณ 200 คน และจะมีการแยกกลุ่มเข้าสู่ ห้องย่อย ห้องละ 10 คน เพื่อทาการทดลอง
ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากรประจาห้องย่อยของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งต้องมีการย้ายห้องกลับไปมาระหว่างห้องใหญ่และ
ห้องย่อย เพื่อความเรี ยบร้อยในการจัดการระหว่างการอบรม ทางโครงการฯ จึง ขออนุญาตนาอีเมล์และเบอร์ โทรศัพท์ของท่าน
แจ้งให้กบั วิทยากรประจาห้องย่อยของท่าน ซึ่งจะติดต่อกับท่านภายในเดือนเมษายนนี้ ในการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าอบรม
โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ซ้อมการใช้ zoom กับวิทยากรประจาห้องย่อย
วิทยากรประจาห้องย่อยจะนัดหมายวันและเวลาการประชุมออนไลน์ผา่ น zoom ในช่วงเดือน เมษายน 2564 โดย
วิทยากรประจาห้องย่อยจะเป็ นโฮสเปิ ด zoom เอง นอกจากจะได้เรี ยนรู ้วิธีการต่างๆ และทดลองใช้ zoom แล้ว ยังเเป็ น
โอกาสที่ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้จกั คุน้ เคยกับวิทยากรประจาห้องย่อยก่อนการอบรมจริ ง หากผูเ้ ข้าอบรมไม่สามารถร่ วมซ้อม
ได้ จะถือว่าสละสิ ทธิ์ไม่เข้าร่ วมอบรมดังกล่าว
2. ซ้อมใหญ่การเข้าอบรมผ่าน zoom
กาหนดให้ผเู ้ ข้าอบรมซ้อมใหญ่การเข้าอบรมโดยใช้ Zoom ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. คาดว่าจะ
ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ต้องเข้าร่ วมการซ้อมตรงเวลา หากผูเ้ ข้าอบรมไม่สามารถเข้าร่ วมซ้อมหญ่ในวันและเวลาที่
กาหนด จะถือว่าสละสิ ทธิ์ไม่เข้าร่ วมอบรมดังกล่าว
3. เข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ: การทดลองเคมีแบบย่อส่วน
วันอบรมจริ ง คือ วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8:30-16:30 น. (ทั้ง 2 วัน)
แนวปฏิบตั ิและข้อกาหนดต่างๆ มีดงั นี้
1. ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รับชุดกล่องการทดลอง 8 เรื่ อง ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน
2. กาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์หรื อไอแพด สาหรับการใช้ zoom และใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรู ปการทดลองที่ทา และ
ติดต่อไลน์กบั วิทยากรประจาห้องย่อย
3. ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ทางเว็บไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้สังเกต รหัส
(เลข 3 ตัว) หน้าชื่อของท่าน เมื่อจะเข้าอบรมออนไลน์ผา่ น zoom ให้พิมพ์ รหัส เลข 5 ตัว แล้วจุดโดยไม่เว้นวรรค แล้ว
ตามด้วยชื่อและนามสกุล เป็ นภาษาไทย เช่น 01001.อุบลวรรณ ดีงาม แล้วจึงคลิก join
4. ท่านจะได้รับแจ้ง Meeting ID และ Password ประมาณครึ่ งชัว่ โมงก่อนเวลานัดหมาย ในวันที่ 8,15 และ 16 พฤษภาคม
ทางไลน์กลุ่มจากวิทยากรประจาห้องย่อย
5. การแต่งกายในวันอบรม : ชุดสุ ภาพ เรี ยบร้อย
6. เมื่อต้องการถามระหว่างการอบรม ให้คลิกที่ Raise Hand แล้วรอให้เรี ยกชื่อจึงจะพูดได้ เมื่อถามเสร็จให้คลิก Lower
Hand ทุกครั้ง ไม่ควรแทรกถามโดยไม่ได้ Raise Hand ก่อน
7. ปิ ดไมโครโฟนตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อต้องการพูดหรื อถาม

8. เปิ ดหน้ากล้องขณะอบรม ดังนั้นจึงต้องระวังตัว ไม่ทาท่าทางที่ไม่เหมาะสม
9. เตรี ยมน้ าดื่ม น้ าชากาแฟ ขนม และอาหารกลางวัน ไว้ให้พร้อม แต่ไม่ควรดื่มน้ าหรื อขนมขณะอยูห่ น้ากล้อง
10. จะมีหยุดพักเพียง 10 นาทีช่วงเช้า 1 ครั้ง และช่วงบ่าย 1 ครั้ง (เพื่อเข้าห้องน้ า) และหยุดเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
1 ชม. ระหว่างหยุดพัก ให้ปิดไมโครโฟนและปิ ดกล้อง แต่อย่าคลิก Leave the meeting หรื อปิ ดคอมพิวเตอร์ หรื อไอ
แพดที่ใช้ในการประชุม (เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาต้องรอการจอยเข้าอบรมอีกครั้ง)
ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าอบรมไม่สามารถซ้อมการใช้ zoom และไม่สามารถเข้าซ้อมใหญ่การอบรมในวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละ
สิ ทธิ์ไม่เข้าร่ วมอบรมดังกล่าว และจะต้องส่งชุดการทดลองคืนโครงการฯ ทันที
หากมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ doingsciences@outlook.co.th หรื อโทร 02-6117656 (เวลาทาการ จันทร์ศุกร์ 8:30 - 17:00 น.)
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