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เรื่อง การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 14
เรียน ผู้รับใบอนุญาต/ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด ดังนี้ ( เข้าถึงได้ที่ www.pvca.in.th/home/news )
กรอบเวลา
1 พ.ค.-31 พ.ค.64
ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรร
15 มิ.ย.64
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
20 ก.ย.64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ประกาศรอบ 1)
27 ก.ย.64
วิทยาลัย ยืนยันผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ชำระเงิน และส่งไฟล์นำเสนอ
4 ต.ค.64
ประกาศที่นั่งและห้องนำเสนอ (ประกาศรอบ 2)
15 ต.ค.64 (ศุกร์)
นำเสนอ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
16 ต.ค.64 (เสาร์)
นำเสนอ กลุ่มภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
22 ต.ค.64 (ศุกร์)
นำเสนอ กลุ่มกรุงเทพฯ และภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพฯ
23 ต.ค.64 (เสาร์)
นำเสนอ กลุ่มภาคใต้
จังหวัดสงขลา
31 ต.ค.64
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ (ประกาศรอบ 3)
8 พ.ย.64
ส่งผลการประกวดเป็นรายวิทยาลัย และโล่รางวัลยอดเยี่ยม
(หมายเหตุ: กำหนดการนำเสนอ อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเสี่ยง COVID-19)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทผลงาน ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลงานวิจัย หรือ สื่อการสอนประเภทใด ดังนี้
ประเภท 1 วิจัยชั้นเรียน (การเรียนการสอน)
ประเภท 2 วิจัยสถาบัน (เชิงบริหารจัดการ)
ประเภท 3 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภท 4 สื่อชิ้นงานประกอบการสอน
2. เงื่อนไข
3.1 ครูหนึ่งท่านเลือกส่งผลงานได้เพียงหนึ่งประเภทและต้องส่งมาในนามวิทยาลัย
3.2 ต้องเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นนด้วยตนเองในระหว่างปี 2563-2565
3.3 ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศมาก่อน
3.4 ทุกผลงานที่ผ่านจะถูกนำเสนอผ่านเว็บไซด์ กรณีไม่ยินยอมต้องไม่ส่งผลงานเข้าร่วม
3.5. ส่งผลงานเดิม/คัดลอกผลงานถือเป็นโมฆะจะถูกระงับการส่งเป็นระยะเวลา 3 ปี
และสมาคมจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
3. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดระยะที่ 1 เป็นเงิน 200 บาทต่อผลงาน โอนเงินเป็นรายวิทยาลัย
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา บางกระบือ บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลข 008-1-27842-3
ชื่อบัญชี นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ และ นายพรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์

4. การส่งผลงาน

4.1 ส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF ตามเกณฑ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียดแนบมาด้านล่างไม่เกิน 15 หน้า ส่งที่อีเมลย์ (หมายเหตุ 1)
4.2 กรอกรายละเอียดในไฟล์นำส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
ไฟล์นำส่ง โหลดได้ที่เว็บไซด์วิจัยและนวัตกรรม (หมายเหตุ 2)
5. การนำเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
5.1 ระยะที่ 1 นำเสนอรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5.1.1 นำเสนอรายละเอียดตามหัวข้อการนำเสนอทั้งวิจัย และสื่อการสอน ไม่เกิน 15 หน้า
5.1.2 พิมพ์กระดาษ A4 แนวตั้ง ตัวอักษร TH Sarabun/Angsana ขนาดอักษร 16 เท่านั้น
5.1.3 ตั้งขอบกระดาษบน-ล่าง-ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 นิ้ว (2.54 ซ.ม.)
5.1.4 ไฟล์ที่ส่งเป็นนามสกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb
5.1.5 ชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อนามสกุลของผู้นำเสนอ ไม่ต้องใส่คำนำหน้า
5.1.6 ชื่อและนามสกุล ให้เว้นวรรค จำนวน 1 เคาะเท่านั้น
5.1.7 ส่งมาในนามวิทยาลัยโดยส่งมาแบบ .zip ไฟล์มา
5.2 ระยะที่ 2 การนำเสนอด้วยตนเอง (เฉพาะผู้ผ่านการประเมินระยะที่ 1 เท่านั้น)
5.2.1 ประเภท 1 และ 2 (วิจัยชั้นเรียน และ วิจัยสถาบัน)
- นำเสนอด้วยไฟล์สกุล .ppt หรือ .pptx ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 Mb
- รายละเอียดจะแจ้งให้ ตอนประกาศผลระยะที่ 1
5.2.2 ประเภท 3 (สื่อคอมพิวเตอร์)
- นำเสนอด้วย สื่อของจริง แสดงให้เห็นจริง ไม่ต้องส่งไฟล์ .ppt
- ให้ภาพ 1 ภาพ นามสกุลไฟล์ .gif /.jpeg /.jpg /png มีเนื้อเกี่ยวกับ
ชื่อวิทยาลัย/ชื่อสื่อ/รูปตนเอง (ถ้ามี) ตกแต่งให้สวยงาม ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 Mb
- นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง ฝ่ายสถานที่เตรียม wifi ให้
5.2.3 ประเภท 4 (สื่อชิ้นงานประกอบการสอน)
- นำเสนอด้วย สื่อของจริง แสดงให้เห็นจริง ไม่ต้องส่งไฟล์ .ppt
- กรุณาแจ้ง กรณีต้องการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายสถานที่จะเตรียมให้เฉพาะจุด
6. การยืนยันเข้าร่วม ผู้ประสานงานยืนยันผู้ผ่านประเมินรอบ 1 ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อผลงาน โอนเงินเป็นรายวิทยาลัยเท่านั้น เข้าบัญชีตามข้อ 3
7. สำคัญ ผู้ผ่านการประเมินทุกคน ต้องนำเสนอด้วยตนเอง จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล มิฉะนั้น
จะถือเป็นโมฆะ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ จึงขอให้สอบถามสมาชิกก่อนยืนยันตามข้อ 6
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( ดร.อดิศร สินประสงค์ )
นายกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
สอบถาม ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิจัย หมายเหตุ 1. E-mail ส่งผลงาน pvca.research@gmail.com
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ โทร: 086-6216084
2. Link วิจัยนวัตกรรม http://www.pvca.in.th/
ผู้ประสานงาน โทร. 084-5028056
ข่าวสาร เข้าช่อง news / ผลงาน เข้าช่อง Home

