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การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 (ARUCON2022) 

คูมือการสงบทความ  

สําหรับการประชุมวิชาการระดบัชาต“ิราชภัฏกรุงเกา” ครั้งที่ 5 

วันที่ 15 - 16  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

 
 

 

  

  1. บทความตนฉบับ (Template) ดาวนโหลดเพ่ือจัดทําบทความวิจัยตามรูปแบบที่กําหนดของงานประชุมฯ 

  2. สงบทความ (link ผานระบบสงบทความ EasyChair for ARUCON2022) จะไดเลขรหัสบทความ 

 

   3. ลงทะเบียนสงบทความและชําระเงิน นํารหัสบทความที่ไดจากระบบสงบทความ EasyChair for ARUCON2022 
(ตัวอยาง ARUCON2022 Submission 3) มาลงทะเบียนสงบทความ เพ่ือยืนยันการสงบทความ เลือกกลุมสาขาวิชา
ประเภทการนําเสนอ และชําระเงินคาลงทะเบียน (หากไมชําระจะถือวาไมประสงคนําเสนอ) โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที่ 322-5-25507-8 ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กองทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมแนบหลักฐานการชําระเงินของทาน (หลักฐานโอนเงินเปนใบ pay 
in ธนาคาร หรือ สลิป ATM หรือ I-Banking ) ลงทะเบียนชําระเงิน 1 ครั้ง ตอ 1 บทความ 

   4. ลงทะเบียนรวมงานและชําระเงิน สําหรับผูเขารวมงานแบบไมนําเสนอผลงาน ใหแนบหลักฐานการชําระเงิน
ของทาน (รายละเอียดบัญชีตามขอ 3) โดยลงทะเบียนชําระเงิน 1 ครั้ง ตอ 1 คน 

   5. สถานะ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ไดในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เปนตนไป 
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ขั้นตอนการสงบทความ 

คลิกที่นี่ 
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วิธีการสงบทความ 

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

2. เขาสูหนาแรกของระบบสงบทความ EasyChair for ARUCON20221 คลิกเลือก ที่ >> สงบทความ 

https://easychair.org/conferences/?conf=arucon2022    

  
 
 

2.1 สําหรับทานที่มีบัญชีผูใชแลว สามารถกรอก User name และ Password คลิก login เขาใชงานระบบไดทันที  
 

  

 
 
 

ใส  User name, Password 

แลวคลิก Login สําหรับผูใช เกา 

เลือกคลิก Create an account 

สําหรับทานท่ีเปนผูใชใหม 

หากมีปญหา Log in ไมได  คลิก

 

 

คลิกที่นี่ 

หากทานลืมรหัสผานคลิกท่ีนี่ 

https://easychair.org/conferences/?conf=arucon2022
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2.2 สําหรับผูใชงานใหมใหสรางบัญชีผูใชกอน โดยการคลิกที่ Create an account  

-> ระบบจะปรากฏหนาตางการสรางบัญชีผูใช Create an EasyChair Account: Step 1 โดยตองเลือกภาพ
ที่แสดงตามหัวขอที่กําหนดของระบบไดสรางขึ้นเพ่ือยืนยันตัวตนและคลิกปุม  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

--> ระบบจะปรากฏหนาตางการสรางบัญชีผูใช Create an EasyChair Account: Step 2 กรอกช่ือในชอง 
First name นามสกุลในชอง Last name และอีเมลที่ใชในการติดตอสําหรับรับขาวสารเก่ียวกับการประชุมวิชาการ 
และคลิกปุม  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

> ใหไปที่ email address ของทานที่กรอกไวในขั้นตอนที่แลว  

 

 

 

>> เขา Email address และเขาไปคลิกที ่Link เพ่ือเขาสูขั้นตอนสุดทายในการสมัครเขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก เพ่ือเขาสูขั้นตอน

สุดทายในการสมัครเขา

ระบบ 

mailto:rs@aru.ac.th
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--> เขาสูขั้นตอนสุดทายในการสมัครเขาระบบ Create an EasyChair Account: Last Step  

คลิก  ในชอง  I agree to these Term of Service เพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใชงาน จากน้ันใหผูใช

กรอกขอมูลที่จําเปนของระบบ กําหนด User name และ Password และเมื่อกรอกขอมูลที่ตองการครบแลว กดปุม 

Create my Account เพ่ือสรางบัญชีผูใช 

 

 

 

 

- ภาพตัวอยางการกรอกขอมูล (ถาไมมีใหกรอกใหเวนวางไวไมตองใสอะไร) กรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว

ให Click ไปที่ > " create my account"  

คลิก  เพ่ือยอมรับเง่ือนไข 

กรอกขอมูลท่ีระบบตองการ  

ระบุ User name และ Password ท่ีจะใชในระบบ 
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- เมื่อ Click ไปที่ > "create my account"  แลวจะขึ้นหนาน้ีดังภาพตัวอยาง (ถาขึ้น

แบบน้ีแสดงวาไดสมัครเปนผูใชระบบเปนที่เรียบรอยแลว) 

 

 

 

- เมื่อ Click เขาไปแลว Link จะทําการเช่ือมตอมาที่หนาเว็บไซต Log in เขาสูระบบการสงบทความ 

- Log in เขาสูระบบดวย User name และ Password ที่ไดกําหนดไว 
 

 
 
- คลิกที่ enter as an author หรือ make a new submission 

 

 

    หรือ 

 

คลิกเพ่ือเขาสูหนา Log in 

คลิกเพ่ือกรอกขอมูลรายละเอียดการสงบทความ 

คลิกเพ่ือกรอกขอมูลรายละเอียดการสงบทความ 
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- กรอกขอมูลผูแตงบทความ (Author) แตถามีผูแตงมากกวา 3 คนขึ้นไป ผูใชสามารถเพ่ิมผูแตงคนถัดไปโดยคลิก

ที่ Click here to add more authors เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูแตงบทความที่ตองการ และคลิก  ในชอง Corresponding 

author เพ่ือกําหนดใหผูแตงคนใดเปนคนประสานงานและแจงขอมูลเกี่ยวกับการสงบทความผานทางอีเมล 

 

 

 

 

คลิกเลือก เพ่ือกําหนดใหผูแตงทานนี้  เปนผูประสานงานหลักและ

แจงขอมูลเก่ียวกับการสงบทความผานทางอีเมล 

คลิก หากตองการเพ่ิมผูแตงบทความ 
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- กรอกขอมลูช่ือบทความและบทคัดยอ (Title and Abstract) ใหกรอกช่ือบทความและการกรอกขอมูล

บทคัดยอ (สามารถกรอกเปนภาษาไทยได) 

 

- กรอกคําสําคญั (Keywords) ตองระบุคําสําคัญของบทความอยางนอย 3 คําขึ้นไป โดยพิมพคําสําคัญ 1 

บรรทัดตอ 1 คําสําคัญ แลวกดปุม Enter เพ่ือระบุคําสําคัญถัดไป 

  
 

- สงไฟลบทความ (Files) เขาสูระบบ EasyChair ระบบจะรองรับไฟลที่เปนนามสกุล .pdf เทาน้ัน เมื่อเลือก

ไฟลเรียบรอยแลว ใหกดปุม Submit เพ่ือสงบทความเขาสูระบบ

 

   

หนาตางกรอกขอมูลช่ือบทความและบทคัดยอ 

หนาตางการสงไฟลบทความ 

หนาตางกรอกคําสําคัญ 
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- เมื่อคลกิ Submit ระบบจะแสดงขอมูลการสงบทความวิชาการ พรอมทั้งสงอีเมลแจงกลับผูใชวาไดรับ

บทความเรียบรอยแลว 

  

- เสร็จเรียบรอยสําหรับการสงบทความ (ARUCON2022 Submission)  

- กดปุม Log out เพ่ือออกจากระบบ EasyChair 

หมายเหตุ : หากตองการสงบทความช้ินถัดไป ใหคลิกที่ New Submission 

- ผูสงบทความตองการที่จะทําการปรับปรงุแกไขรายการบทความวิจัยที่เคยจัดสงแลว ให Log in เขาสูระบบดวย 

User name และ Password ตามที่ไดกําหนดไว 

 

 

 

หนาตางแสดงขอมูลการสงบทความ 
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- การนําสงบทความเรื่องเดิม (PDF) ที่ไดเคยสงแลว ซึง่มีการปรบัปรงุแกไขใหม ให เลือก เมนู Update file 

และ คลิก เลือกไฟล (Choose File) เพื่อเลือกไฟลที่ตองการสง และ กด Submit 

 

เมนู Update information เพ่ือทําการปรับปรุงรายละเอียด

ของบทความ อาทิ อี เมล ผูแตง 

เมนู Update authors เลือกเมนูนี้ เ พ่ือทําการปรับปรุงขอมูล

เก่ียวกับผูแตง 

เมนู Update file เลือกเมนูนี้  เ พ่ือจัดสงบทความเรื่องเดิม 

(PDF) ที่ ได เคยสงแลว แตมีการปรับแกไขใหม 

เมนู Withdraw เลือกเมนูนี้  ในกรณีตองการถอนบทความท่ี

ไดจัดสงแลวออก 
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ติดตอผูประสานงานไดที ่

นางสาวอัจฉรา วงษหา (จุมมี่) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท : 035-276577  

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

Thank you 

https://www.facebook.com/RDIARU2

