
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ The1st Research and Innovation of Special Education for All  

ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่งานวิจัยทางการศึกษาพเิศษในศตวรรษที ่21 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 13209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1.ข้าพเจ้า...........................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 

สังกัด…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

ท่ีอยู่(ท่ีสามารถติดต่อได้) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์หน่วยงาน………………………………………..โทรสาร........................................โทรศัพท์มือถือ…………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์เข้าร่วม 

 1. เข้าร่วมฟังบรรยาย ค่าลงทะเบียน 500บาท (โปรดแจ้งภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561)  

 Track A “Activity of English คิดสร้างสรรค์” 

 Track B “ดนตรี ศิลปะบ าบัดส าหรับเด็กพิเศษ” 

 Track C “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษท่ี 21” 

  2.เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์  ค่าลงทะเบียน 700 บาท   

       (รายละเอียดก าหนดการอยู่ในเอกสารรูปแบบการน าเสนอโปสเตอร์ )   

เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 3. เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

         (รายละเอียดก าหนดการอยู่ในเอกสารรูปแบบการเขียนบทความวิจัย)   

เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………                      

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………. 

 

ช่ือบัญชี น.ส.สุพัตรา ปสังคโท , น.ส.หรรษา องคสิงห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเภทบัญชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบัญชี 421-1-32597-2  

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาส าเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนช่ือ-นามสกุล  

ส่งแฟกซ์ท่ีหมายเลข 042-970094 หรือ สแกนไฟล์/ถ่ายรูปแล้วส่งมาท่ี E-mail : special.snru@gmail.com  

พร้อมแนบแบบแสดงความจ านง (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานโอนเงินมาแล้ว

เท่าน้ัน ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.หรรษา องคสิงห ์098-748-0899 / อ.สุพัตรา ปสังคโท 093-343-5735  

 

รายละเอียดการช าระเงิน 

mailto:special.snru@gmail.com


 

รายละเอียดการร่วมน าเสนองานวิจัยแบบบรรยาย 

1.บทความวิจัย : เป็นบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ นวัตกรรมทางการศึกษา/ 

เทคนิคการสอน / เทคนิคการเรียนรู้ / หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยความยาวของบทความ ไม่เกิน    

6 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี ้
 

 

1.ช่ือเรื่อง ( ไทยและอังกฤษ ) 8.กรอบแนวคิด/สมมุติฐานการวิจัย 
2.ช่ือผู้วิจัย ( ไทยและอังกฤษ) 9.วิธีด าเนินการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย 
3.บทคัดย่อ  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 10.ผลการวิจัย 
4.ค าส าคัญ 11.อภิปรายผล 
5.บทน า 12.ข้อเสนอแนะ 
6.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 13.บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 

7.ขอบเขตการวิจัย  

 

*** สามารถ Download Template บทความวิจัย ได้ท่ี เพจ Facebook : สัมมนาและประชุมวิชาการ  

 Special Education SNRU 

*** กรุณาส่งแบบตอบรับ บทความวิจัย และส่งหลักฐานการช าระเงิน มาท่ี E-mail : special.snru@gmail.com 

ติดต่อผู้ประสานงานโทร อ.หรรษา องคสิงห ์098-748-0899 / อ.สุพัตรา ปสังคโท 093-343-5735 

 
                   

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

บทความวจิยั 

1.ก าหนดรับบทความและส่งหลักฐานการช าระเงิน  ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561  

2.ประกาศผลพิจารณาบทความ    ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

3.ส่งบทความฉบับสมบูรณ์       ภายในวันที ่2 มีนาคม  2561 

4.แก้ไขฉบับสมบูรณ์           ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 

 

mailto:special.snru@gmail.com


 

รายละเอียดการร่วมน าเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ 

1. เป็นบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ นวัตกรรมทางการศึกษา/ เทคนิคการสอน / 

เทคนิคการเรียนรู้ / หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

 

 

1.ช่ือเรื่อง / ช่ือผู้วิจัย/สาขาวิชา/คณะ 6.วิธีการวิจัย 
2.อาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 7.ผลการวิจัย 
3.บทคัดย่อ  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 8.สรุปผลการวิจัย 
4.หลักการและเหตุผล 9.ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 
5.วัตถุประสงค์ 10.ข้อเสนอแนะ 
  

2.ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์ 

-ขนาดโปสเตอร์ท่ีก าหนดคือ กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง) 

-ตัวอักษร (TH SarabunaPSK) 

-ขนาดตัวอักษร ของเนื้อหาปรับได้ตามเหมาะสม 

-ความละเอียดของโปสเตอร์ไม่ต่ ากว่า 150 DPI 

-การบันทึกไฟล์ บันทึกเป็น JPG,PDF 

-เนื้อหาภายในโปสเตอร์สรุปใจความส าคัญ กระชับ ชัดเจน ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือยภาพประกอบ ตารางเพื่อส่ือ

ความหมายแทนข้อความท่ีเหมาะสม 

*** สามารถ Download Template บทความวิจัย ได้ท่ี เพจ Facebook : สัมมนาและประชุมวิชาการ  

 Special Education SNRU 

*** กรุณาส่งแบบตอบรับ บทคัดย่อ และส่งหลักฐานการช าระเงิน มาท่ี E-mail : special.snru@gmail.com 

ติดต่อผู้ประสานงานโทร อ.หรรษา องคสิงห ์098-748-0899 / อ.สุพัตรา ปสังคโท 093-343-5735 

  

 

                    

องค์ประกอบของโปสเตอร์ 

1.ก าหนดรับบทคัดย่อและส่งหลักฐานการช าระเงิน  ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 

2.ประกาศผลพิจารณาบทความ    ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

3.ส่งบทความฉบับสมบูรณ์       ภายในวันที ่2 มีนาคม 2561 

4.ติดต้ังโปสเตอร์            ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 

mailto:special.snru@gmail.com

