
รายละเอียดการสงงานวิจัยเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ  

“การเตรียมความพรอมเด็กในศตวรรษท่ี 21 (Early School Readiness in 21st Century)” 

วันท่ี 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งท่ี 3 ในหัวขอ “การเตรียมความพรอมเด็ก

ในศตวรรษท่ี 21 (Early School Readiness in 21st Century)” ระหวาง 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 

2559 เพ่ือให ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

เก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการและความพรอมของเด็กอนุบาลใหเขาสูระดับประถมศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการเชื่อมตอการจัดการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การเสวนาและ mini-workshop ในหัวขอตางๆ อาทิ “จากปฐมวัย

สูประถมศึกษา จุดตัดหรือรอยตอ” “การบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีมีเด็กพิเศษเรียนรวม” “เทคโนโลยีกับเด็ก

ปฐมวัย” และการนําเสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการและความพรอมในการเรียนรูของเด็กใน

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

ในการนี้ สสวท. ขอเชิญครู นักวิชาการและผูท่ีสนใจ รวมสงงานวิจัยเพ่ือนําเสนอในงานประชุม

วิชาการแบบโปสเตอร ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการนําเสนองานวิจัย 

ดังนี้ 

1. ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยซ่ึงจะไดรับการพิจารณาใหนําเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ เปนการวิจัยทาง

การศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคของการวิจัยเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการหรือความสามารถในการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของผูเรียนในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา ซ่ึงอาจ

เปนงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ (Complete research paper) หรือ งานวิจัยท่ีอยูระหวางการดําเนินการ 

(Work-in-Progress/ incomplete research) หรือ โครงรางการวิจัย (Proposal for future 

research) โดยรูปแบบการวิจัยอาจเปนไดท้ังการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยครูผูสอน หรือการวิจัย

โดยนักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษา    

หัวขอของงานวิจัยอาจเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา ในประเด็นตางๆ อาทิ 

• การพัฒนาแนวคิด ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

• การพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนรู   

• การพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

• การวัดและประเมินผลการเรียนรูหรือพัฒนาการทางการเรียนรูของผูเรียน 

• การสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู หรือการแกปญหา

เก่ียวกับการเรียนรูของผูเรียน 

• การพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี



2. การสงงานวิจัย 

สงงานวิจัยโดยจัดพิมพรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี สสวท.กําหนดอยางครบถวน บันทึก

ไฟลเปน word document และ PDF (ไฟลนามสกุล .doc หรือ .docx และ .PDF) สงไฟล

อิเล็กทรอนิกสมายัง สสวท. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2559  โดยสามารถเลือกจัดสงได 2 ทาง คือ  

1) แนบไฟลสงทางอีเมล earlychildhoodipst@gmail.com  

2) บันทึกไฟลใน CD และสงมาทางไปรษณีย ตามท่ีอยู ดังนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการศึกษาภาคบังคับ (โครงการปฐมวัย) 

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

3. การพิจารณางานวิจัย 

ผลงานท่ีไดรับการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิและผานตามเกณฑท่ีกําหนด อาจไดรับแจงให

ปรับแกไขผลงานในระหวางเดือนเมษายน อยางนอย 1 ครั้ง โดยผลงานท่ีไดรับการปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและผานการตรวจสอบความถูกตองแลวจะไดถูกนําเสนอและจัดพิมพ

เปนเอกสารเพ่ือเผยแพรใหกับผูเขารวมงานประชุมวิชาการ 

สสวท. จะการแจงรายชื่อผูท่ีผานการพิจารณาผลงานเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการอยาง

เปนทางการหลังจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เปนตนไป  

 

4. รางวัลสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย 

ผู ท่ีผานการคัดเลือกใหมานําเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร จะไดรับเกียรติบัตรและทุน

สนับสนุนการนําเสนองานวิจัย (ผลงานละไมเกิน 2 ทาน) ดังนี้  

1) คาวัสดุสําหรับจัดทําโปสเตอร  

2) คาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของ สสวท.  

3) คาท่ีพักและคาอาหารตามระเบียบของ สสวท.  

4) คาลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ 

 

สําหรับผูท่ีไดรับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเดน จะไดรับโลประกาศเกียรติคุณ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการศึกษาภาคบังคับ (โครงการปฐมวัย) สสวท.  

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1230  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส earlychildhoodipst@gmail.com หรือ 

www.facebook.com/ipst.earlychildhood 



 

แบบฟอรมการนําเสนองานวิจัย 

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  

“การเตรียมความพรอมเด็กในศตวรรษท่ี 21 (Early School Readiness in 21st Century)” 

สวนท่ี 1: รายละเอียดของผูนําเสนอ 

ช่ือผูนําเสนอ………………………………………………………………………………………………………………………….  

สังกัด/หนวยงาน................................................................................................................................. 

ตําแหนงปจจุบัน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ครูผูสอนในโรงเรียน 

 อาจารยมหาวิทยาลัย 

 นิสิต/นักศึกษา ระดับการศึกษา (โปรดระบุ) .................................................................  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................  

 

ท่ีอยู………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท………………………………………………….……โทรสาร………………………..………………………………… 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส …………………………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 2: ความยอของงานวิจัย (ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)   

1. ช่ืองานวิจัย................................................................................................................................................. 

2. ประเภทงานวิจัย (เลือก 1 ขอ) 

 งานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ (Complete research paper)  

 งานวิจัยท่ีอยูระหวางการดําเนินการ (Work-in-Progress/ incomplete research)  

 โครงรางการวิจัย (Proposal for future research) 

3. วัตถุประสงคของงานวิจัย.......................................................................................................................... 

4. กลุมเปาหมายและวิธีการดําเนินการวิจัย  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5. ผลการวิจัย/ผลท่ีคาดวาจะไดจากการวิจัย (กรณีเปนโครงรางการวิจัย) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 3: รายละเอียดของงานวิจัย  

จัดพิมพตามรูปแบบของแบบฟอรม ใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตลอดท้ังเอกสาร ก้ันหนากระดาษทุก

ดาน 1 นิ้ว หรือ 2.54 cm และระยะระหวางบรรทัด 1.0 เนื้อหามีความยาวไมเกิน 8 หนากระดาษ A4  



 

ช่ืองานวิจัยภาษาไทย (ขนาดตัวอักษร 18 pt.) ตัวอักษรเขม 

ช่ือ-นามสกุลผูเขียนบทความ, ช่ือนามสกุลผูเขียนบทความรวม (14 Pt.) 

หนวยงานตนสังกัดของผูเขียน (14 pt.), อีเมล: sample@stou.ac.th (14 pt.) 

หนวยงานตนสังกัดของผูเขียนรวม (14 pt.), อีเมล: sample@stou.ac.th (14 pt.) 

 

บทคัดยอ (ขนาด 16 pt.) (เฉพาะกรณีท่ีเปนงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณใหเขียนบทคัดยอ 1 ยอหนา และระบุคํา

สําคัญ (Keywords) ไมเกิน 5 คํา งานวิจัยท่ียังไมเสร็จสมบูรณหรือโครงรางการวิจัยไมตองเขียน) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

คําสําคัญ:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ความเปนมาและปญหาการวิจัย (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

1. หัวขอใหญ (16 pt.) (ถามี) 

     (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………….…………… 

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

     1.1 หัวขอยอย (16 pt.) (ถามี) ……….………………………………………………………………………………… 

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

1.1.1 หัวขอยอย (16 pt.) (ถามี) ………………….…………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

 

แบบฟอรมรายละเอียดงานวิจัย 



 

คําถามของการวิจัย (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

ระยะเวลา (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือในการวิจัย  

 (เนื้อหา 16 pt.)……………………………………………………………………………………………………………………….  

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

2. ข้ันตอนในการวิจัย 

(เนื้อหา 16 pt.)……………………………………………………………………………………………………………………….  

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

 

ผลการวิจัย/ผลท่ีคาดวาจะไดจากการวิจัย (กรณีเปนโครงรางการวิจัย) (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)……………………………………………………………………………………………………………………….  

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

 

ตารางท่ี 1  ชื่อตาราง (ขนาด 16 pt.) (ถามี) 

    

    

ท่ีมา: (ถามี) 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการนําการวิจัยนี้ไปใช (ขนาด 16 pt.) 

 (เนื้อหา 16 pt.)……………………………………………………………………………………………………………………….  

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

 



 

เอกสารอางอิง (16 pt.) 

เริ่มพิมพชิดขอบดานซายของหนากระดาษ และเยื้องเขาหางจากขอบกระดาษดานซาย 1 แท็บ (Tab) 

 เม่ือข้ึนบรรทัดใหม การอางอิงใหใชรูปแบบของหนวยงานหรือสถาบันทางการศึกษาท่ีเชื่อถือได และมี

ความสอดคลองแบบเดียวกันตลอดเอกสาร 

 

ภาคผนวก (16 pt.) 

เชน ภาพถายท่ีเก่ียวของพรอมคําอธิบายสั้นๆ หรือ ตัวอยางเครื่องมือในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


