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การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเก่า” คร้ังท่ี 4 (ARUCON2021) 

คูม่ือการส่งบทความ  
ส าหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 

วันที่ 16 - 17  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
รูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 
 
 
 

 
 

 

   1. บทความต้นฉบับ (Template) ดาวน์โหลดเพ่ือจัดท าบทความวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนดของงานประชุมฯ 

   2. ส่งบทความ (link ผ่านระบบส่งบทความ EasyChair for ARUCON2021) จะได้เลขรหัสบทความ 

 

   3. ลงทะเบียนส่งบทความและช าระเงิน น ารหัสบทความที่ได้จากระบบส่งบทความ EasyChair for ARUCON2021 
(ตัวอย่าง ARUCON2021 Submission 1) มาลงทะเบียนส่งบทความ เพ่ือยืนยันการส่งบทความ เลือกกลุ่มสาขาวิชา
ประเภทการน าเสนอ และช าระเงินค่าลงทะเบียน (หากไม่ช าระจะถือว่าไม่ประสงค์น าเสนอ) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงินของท่าน (หลักฐานโอนเงินเป็นใบ pay 
in ธนาคาร หรือ สลิป ATM หรือ I-Banking ) ลงทะเบียนช าระเงิน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความ 

   4. ลงทะเบียน (โควตา) ส าหรับผู้น าเสนอผลงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น น ารหัส
บทความที่ ได้จากระบบส่งบทความ EasyChair for ARUCON2021 (ตัวอย่าง ARUCON2021 Submission 1) มา
ลงทะเบียนส่งบทความ เพ่ือยืนยันการส่งบทความ เลือกกลุ่มสาขาวิชา และประเภทการน าเสนอ  

   5. สถานะ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

     

1
1 

2
1 

3
1 

4
1 

5
1 

ขั้นตอนการส่งบทความ 

คลิกที่นี ่
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วิธีการส่งบทความ 

1. เข้าไปท่ี website >>>>> https://www.aru.ac.th/arucon 

2. เข้าสู่หน้าแรกของระบบส่งบทความ EasyChair for ARUCON2021 คลิกเลือก ที่ >> ส่งบทความ 
https://easychair.org/conferences/?conf=arucon2021    

  
 
 

2.1 ส าหรับท่านที่มีบัญชีผู้ใช้แล้ว สามารถกรอก User name และ Password คลิก login เข้าใช้งานระบบได้ทันที  
 

  

 
 

ใส่ User name, Password แล้ว
คลิก Login ส าหรับ ผู้ใช้เก่า 

เลือกคลิก Create an account 
ส าหรับท่านที่ เป็น ผู้ใช้ใหม่  

หากมีปัญหา Log in ไม่ได้ คลิก
ที่นี่ 

 

คลิกที่นี ่

หากท่านลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่  

https://easychair.org/conferences/?conf=arucon2021
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2.2 ส าหรับผู้ใช้งานใหม่ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยการคลิกที่ Create an account  

-> ระบบจะปรากฏหน้าต่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ Create an EasyChair Account: Step 1 โดยต้องเลือกภาพ
ที่แสดงตามหัวข้อที่ก าหนดของระบบได้สร้างขึ้นเพ่ือยืนยันตัวตนและคลิกปุ่ม  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

--> ระบบจะปรากฏหน้าต่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ Create an EasyChair Account: Step 2 กรอกชื่อในช่อง 
First name นามสกุลในช่อง Last name และอีเมลที่ใช้ในการติดต่อส าหรับรับข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ 
และคลิกปุ่ม  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

3 2 1 
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ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นว่า Account Application Received 
We received your application. A mail with further instructions has been sent to the email address rs@aru.ac.th. 
 
> ให้ไปที่ email address ของท่านที่กรอกไว้ในขั้นตอนที่แล้ว  

 

 

 
>> เข้า Email address และเข้าไปคลิกที่ Link เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครเข้าระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน
สุดท้ายในการสมัครเข้า
ระบบ 

mailto:rs@aru.ac.th
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--> เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครเข้าระบบ Create an EasyChair Account: Last Step  
คลิก  ในช่อง  I agree to these Term of Service เพ่ือยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นให้ผู้ใช้

กรอกข้อมูลที่จ าเป็นของระบบ ก าหนด User name และ Password และเมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการครบแล้ว กดปุ่ม 
Create my Account เพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้ 

 

 

 

 

- ภาพตัวอย่างการกรอกข้อมูล (ถ้าไม่มีให้กรอกให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่อะไร) กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ Click ไปที่ > " create my account"  

คลิก  เพ่ือยอมรับเงื่อนไข  

กรอกข้อมูลที่ระบบต้องการ  

ระบุ User name และ Password ที่จะใช้ในระบบ  
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- เมื่อ Click ไปที่ > "create my account"  แล้วจะข้ึนหน้านี้ดังภาพตัวอย่าง (ถ้าขึ้น
แบบนี้แสดงว่าได้สมัครเป็นผู้ใช้ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

 

 

 

- เมื่อ Click เข้าไปแล้ว Link จะท าการเชื่อมต่อมาที่หน้าเว็บไซต์ Log in เข้าสู่ระบบการส่งบทความ 
- Log in เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
 
- คลิกที่ enter as an author หรือ make a new submission  

 

 

    หรือ 

 

คลิกเพ่ือเข้าสู่หน้า Log in 

คลิกเพ่ือกรอกข้อมูลรายละเอียดการส่งบทความ  

คลิกเพ่ือกรอกข้อมูลรายละเอียดการส่งบทความ  



 7 
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- กรอกข้อมูลผู้แต่งบทความ (Author) แต่ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ผู้ใช้สามารถเพ่ิมผู้แต่งคนถัดไปโดยคลิก
ที่ Click here to add more authors เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้แต่งบทความที่ต้องการ และคลิก  ในช่อง Corresponding 
author เพ่ือก าหนดให้ผู้แต่งคนใดเป็นคนประสานงานและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทความผ่านทางอีเมล 

 

 

 

 

คลิกเลือก เพ่ือก าหนดให้ผู้แต่งท่านนี้  เป็นผู้ประสานงานหลักและ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทความผ่านทางอีเมล  

คลิก หากต้องการเพ่ิมผู้แต่งบทความ  
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- กรอกข้อมูลชื่อบทความและบทคัดย่อ (Title and Abstract) ให้กรอกชื่อบทความและการกรอกข้อมูล
บทคัดย่อ (สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้) 

 

- กรอกค าส าคัญ (Keywords) ต้องระบุค าส าคัญของบทความอย่างน้อย 3 ค าขึ้นไป โดยพิมพ์ค าส าคัญ 1 
บรรทัดต่อ 1 ค าส าคัญ แล้วกดปุ่ม Enter เพ่ือระบุค าส าคัญถัดไป 

  
 

- ส่งไฟล์บทความ (Files) เข้าสู่ระบบ EasyChair ระบบจะรองรับไฟล์ที่เป็นนามสกุล .pdf เท่านั้น เมื่อเลือก
ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Submit เพ่ือส่งบทความเข้าสู่ระบบ 

  

  

หน้าต่างกรอกข้อมูลชื่อบทความและบทคัดย่อ 

หน้าต่างการส่งไฟล์บทความ 

หน้าต่างกรอกค าส าคัญ 
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- เมื่อคลิก Submit ระบบจะแสดงข้อมูลการส่งบทความวิชาการ พร้อมทั้งส่งอีเมลแจ้งกลับผู้ใช้ว่าได้รับ
บทความเรียบร้อยแล้ว 

  

- เสร็จเรียบร้อยส าหรับการส่งบทความ (ARUCON2021 Submission)  
- กดปุ่ม Log out เพ่ือออกจากระบบ EasyChair 

หมายเหตุ : หากต้องการส่งบทความชิ้นถัดไป ให้คลิกที่ New Submission 

- ผู้ส่งบทความต้องการที่จะท าการปรับปรุงแก้ไขรายการบทความวิจัยทีเ่คยจัดส่งแล้ว ให้ Log in เข้าสู่ระบบด้วย 
User name และ Password ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

 
 

  

หน้าต่างแสดงข้อมูลการส่งบทความ 
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- การน าส่งบทความเรื่องเดิม (PDF) ที่ได้เคยส่งแล้ว ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้ เลือก เมนู Update file 
และ คลิก เลือกไฟล์ (Choose File) เพื่อเลือกไฟล์ท่ีต้องการส่ง และ กด Submit 

 

 

เมนู Update information เพ่ือท าการปรับปรุงรายละเอียด
ของบทความ อาทิ อี เมล์ ผู้แต่ง  

เมนู Update authors เลือกเมนูนี้ เ พ่ือท าการปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับผู้แต่ง  

เมนู Update file เลือกเมนูนี้  เพื่อจัดส่งบทความเร่ืองเดิม 
(PDF) ที่ได้เคยส่งแล้ว แต่มีการปรับแก้ไขใหม่ 

เมนู Withdraw เลือกเมนูนี้  ในกรณีต้องการถอนบทความที่
ได้จัดส่งแล้วออก 
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ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ 

นางสาวอัจฉรา วงษ์หา (จุมมี)่ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท ์: 035-276577  

Inbox : https://www.facebook.com/RDIARU2  

Thank you 

https://www.facebook.com/RDIARU2

