
 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี "ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (EDUCON) 

 

คู่มือการส่งบทความ 
สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี "ครุฯ กรุงเก่า”  

ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันที่ 17, 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ขั้นตอนการส่งบทความ 
1.เข้าหน้า เว็บไซตค์ณะครุศาสตร์  https://www.aru.ac.th/edu/  

 
2. เลือกแถบเมนู “งานวิชาการ” และเลือก “งานประชุมวิชาการ” 

 

https://www.aru.ac.th/edu/
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2.1 หรือสามารถคลิกที่ลิงก์นี้  https://shorturl.asia/9PR4e 
2.2 หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างดังนี ้

 
 

3.หน้าเว็บไซต์การประชุมวิชาการ 

 
 
 
 

1. กำหนดการ  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และกำหนดการงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี  
 

2. บทความต้นฉบับ (Template) ดาวน์โหลดเพ่ือจัดทำบทความวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดของงานประชุมวิชาการฯ 

    

1 2 3 4 คลิกที่นี ่

https://shorturl.asia/9PR4e
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3. ลงทะเบียนส่งบทความ Link ระบบส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ตามลิงก์นี้  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePPcN1IYrTyQfTAiEHWMJLjvtoDd_k1gNHSugc-
IfyO9CxpQ/viewform 

 
 3.1 หน้าหลักของการลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
 

3.2 กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่องกรอกข้อมูลตามฟอร์ม (Google Form) โดยเตรียมข้อมูล ดังนี้  
  1) ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทย)   

2) คำนำหน้าชื่อ  
3) ชื่อ-นามสกุล  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePPcN1IYrTyQfTAiEHWMJLjvtoDd_k1gNHSugc-IfyO9CxpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePPcN1IYrTyQfTAiEHWMJLjvtoDd_k1gNHSugc-IfyO9CxpQ/viewform
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4) เบอร์โทร  
5) ผู้เขียนร่วม (อาจารย์นิเทศก์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา) (ถ้ามี)   
6) สาขาวิชา  
7) คณะ  
8) สถานศึกษา  
9) ประเภทการนำเสนอ  
10) ไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ Word)  
11) ไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ PDF)  
12) ไฟล์ตรวจอักขราวิสุทธิ์ (ผลการตรวจสอบต้องไม่เกิน 30%) 
 12.1 การตรวจอักขราวิสุทธิ์สามารถเข้าระบบตรวจสอบได้ตามลิงก์นี้  
  http://plag.grad.chula.ac.th/  (สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์) ได้ที่

หน้าเว็บไซต์ 
 12.2 หรือคลิกแบนเนอร์ที่หน้าเว็บไซต์ เพ่ือเข้าระบบการตรวจอักขราวิสุทธิ์ 

 
 
4. สถานะ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนส่งบทความ ได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  
 

 
 
 

http://plag.grad.chula.ac.th/
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

1. คำแนะนำ EDUCON2023 คู่มือการส่งบทความวิจัย 
- เอกสารคำแนะนำสำหรับการเตรียมบทความวิจัย โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเตรียมบทความวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ 1) คำแนะนำในการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์  2) บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์  3) การส่งต้นฉบับ  4) รูปแบบ
บทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง  5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  6) เอกสารอ้างอิง 

 
2. คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ 

- คูม่ือการใช้งานระบบการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดคำอธิบายวิธีใช้งานเบื้องต้น 
ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการคัดลอก (ไม่เกิน 30%) และดาวน์โหลดไฟล์เพ่ือนำมาใช้ในการส่งในระบบลงทะเบียน
บทความ 

 
3. ดาวน์โหลด Template PowerPoint Presentation และรายละเอียดการจัดทำไฟล์นำเสนอแบบบรรยาย 
 - การดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบสำหรับการนำเสนอแบบบรรยาย ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pptx เพ่ือนำไปจัดเตรียม

สำหรับการนำเสนอในรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
และ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับทุกสาขา) 
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4. ดาวน์โหลด Template Poster และรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์  
 - การดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบสำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pptx เพ่ือนำไปจัดเตรียม

สำหรับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ) และ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับทุกสาขา) 

 
5. ส่งไฟล์ PowerPoint Presentation สำหรับนำเสนอแบบบรรยาย  

- ระบบการส่งไฟล์นำเสนอแบบบรรยายในรูปแบบ PowerPoint Presentation (นามสกุล .pptx) โดยส่งตามลิงก์ 
Google Form ดังนี้  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_6mZAAFM2fGYUbWoABib7Hv2-
AyksFArcKSI62ONhATmCg/viewform 

 
 
โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้  

  1) ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทย)   
2) คำนำหน้าชื่อ  
3) ชื่อ-นามสกุล  
4) เบอร์โทร  
5) สาขาวิชา  
6) คณะ  
8) ไฟล์บทความวิจัยรูปแบบบรรยาย (PowerPoint) 
9) ไฟล์บทความวิจัยรูปแบบบรรยาย (PDF) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_6mZAAFM2fGYUbWoABib7Hv2-AyksFArcKSI62ONhATmCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_6mZAAFM2fGYUbWoABib7Hv2-AyksFArcKSI62ONhATmCg/viewform
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6. ส่งไฟล์ Poster สำหรับนำเสนอแบบโปสเตอร์  

- ระบบการส่งไฟล์นำเสนอแบบโปสเตอร์ในรูปแบบ Poster Presentation (นามสกุล .pptx) โดยส่งตามลิงก์ 
Google Form ดังนี้  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
KWIk0kyofiVX7SefwAAlFElzfMDvrWOA7Jh0Urjz5hF6yA/viewform 

 
 
โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้  

  1) ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทย)   
2) คำนำหน้าชื่อ  
3) ชื่อ-นามสกุล  
4) เบอร์โทร  
5) สาขาวิชา  
6) คณะ  
8) ไฟล์บทความวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ แบบไฟล์ (PowerPoint) 
9) ไฟล์บทความวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ แบบรูปภาพ (JPG) 

 
7. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย หรือตรวจสอบได้ที่เมนู "สถานะ" ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566         

เป็นต้นไป 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KWIk0kyofiVX7SefwAAlFElzfMDvrWOA7Jh0Urjz5hF6yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KWIk0kyofiVX7SefwAAlFElzfMDvrWOA7Jh0Urjz5hF6yA/viewform
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กำหนดการรับบทความ 
 

1. ส่งบทความวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2566 
2. ส่งไฟล์นำเสนอ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในวันที ่

15 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
3. ส่งไฟล์นำเสนอ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในวันที ่

20 กุมภาพันธ์ 2566 
 

รูปแบบการนำเสนอ 
 

1.แบบบรรยาย (Oral Presentation) 
       ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ       
5 นาที 

 
2.แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

         ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน โดยกำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง   
120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดบนบอร์ดในพ้ืนที่ที่กำหนด ใช้เวลานำเสนอ 5 นาที และถาม-
ตอบ 5 นาที 
 
 
 
 

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1) อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชาวนา (064-1935995) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี ร.ต.พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล (098-3697824) 
3) นายนที  ยาวิราช (084-7826702) 


