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การส่งบทความ งานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งท่ี 7 

 

1.เข้าไปที ่website >>>>>  http://ncsag2016.aru.ac.th/index.php 
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2. Click ไปท่ี ส่งบทความ  
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3. Click ส่งบทความแล้วจะเจอหน้าน้ี มี 2 เมนู (3.1) ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (3.2) ส่งบทความ 

* การน าเสนอบทความ (Oral Presentation) ผู้น าเสนอต้องส่งบทความฉบบัสมบรูณ์ตามรปูแบบที่ก าหนดโดยมเีวลาส าหรับการน าเสนอ 13 นาทีและเวลา
ส าหรับถาม-ตอบ 2 นาท ี
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 (3.1) ดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ >>>> template-ncsag7  

 

(3.2) Click ส่งบทความ  
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3.2 การส่งบทความ 

3.2.1 Log in to EasyChair for NCSAG2016 

ถ้ายังไม่มีรหัสผู้ใช้ ให้สมัครเข้าระบบกอ่น Click ที่ >>>>> create an account 

 

 

 

 

https://easychair.org/account/signup.cgi?conf=ncsag2016
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Create an account 

Create an EasyChair Account: Step 1 

- ให้ใส่ข้อความทีเ่ห็นในภาพด้านบนของช่องพิมพ์ข้อความ (ถ้าเห็นไม่ชัดเจนให้ Click เปลี่ยนภาพใหม่ที่ ) 
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- พิมพ์ข้อความเสรจ็เรียบร้อยตามที่เห็นดังภาพประกอบ ให ้Click ไปท่ี >>>>> "Continue"  
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Create an EasyChair Account: Step 2

 
- ให้พิมพ์ First name† (*):    Last name (*):Email address (*):    Retype email address (*):   ให้ครบทุกช่องตามตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องเป็น

อีเมล์ของผู้สมัครเอง) พิมพ์เสรจ็เรียบร้อยแล้วให้ Click ไปท่ี >>>>> "Continue"  
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ข้ันตอนต่อไปจะข้ึนว่า Account Application Received  
We received your application. A mail with further instructions has been sent to the email address  

>>> ให้ไปท่ี email address ของท่านท่ีกรอกไว้ในข้ันตอนท่ีแล้ว (เป็นอีเมล์ของผู้สมคัรเอง) 
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ตัวอย่างการเข้า Email address (เป็นอเีมล์ของผูส้มัครเอง) 
We received a request to create an EasyChair account 

for you. To create an EasyChair account, please click this link: โปรดคลกิที่ลิงก์  
 
  

ตัวอย่าง https://easychair.org/account/create.cgi?code=70EyGfuvzsbflLgk6YNn เพื่อเข้าสู่ข้ันตอนสุดท้าย ยืนยัน account ในการสมัครเข้าระบบ 

 

https://easychair.org/account/create.cgi?code=70EyGfuvzsbflLgk6YNn
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Create an EasyChair Account: Last Step >>> ข้ันตอนสุดท้ายในการสมัครเข้าระบบ 
- ให้ตั้งช่ือผู้ใช้ระบบ User name ดังตัวอย่างด้านล่าง Admin ช่ือว่า stella แต่ในกรณ้ีนี้ ไม่สามรถใช้ช่ือ stella ได้ ต้องตั้งช่ือผู้ใช้ระบบใหม ่
 

 

 

User name stella is taken! 

มี User name  ช่ือ stella แล้ว  

ให้ตัง้ User name ใหม่ 
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- ตัวอยา่ง Admin ตั้งชื่อผู้ใช้ระบบใหม่ User name เป็น sutree (*ต้องจ าชื่อผู้ใช้น้ีให้แม่นย าเพราะท่านจะต้องใช้ในการเข้าระบบในการส่งบทความ) 
ถ้าสามารถใช้ User name  น้ันได้แล้ว ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด   และพบสัญลักษณ์ดอกจัน   ในช่องกรอกข้อมูลแสดงว่า
ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบ  ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง  

 

  

User name  sutree is available! 

สามารถใช้ User name  ช่ือ sutree 

ได้ OK 
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-ภาพตัวอย่างการกรอกข้อมลู (ถ้าไม่มีให้กรอกให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องใสอ่ะไร) กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ Click ไปท่ี > " create an account"  

  

ตัง้รหัสผ่านโดยใช้ตัวเลขรวมตัวอกัษรภาษาองักฤษอย่างน้อย 6 ตวั 
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  -พอ Click ไปที่ > "create an account" แล้วจะข้ึนหน้านี้ดังภาพตัวอย่าง (ถ้าข้ึนแบบนี้แสดงว่าได้สมัครเป็นผู้ใช้ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

Account Created >>>>>>> Click Link เพ่ือไปท่ีหน้าเว็บไซต์ Log in for NCSAG2016 เพ่ือท าการ Log in เข้าสู่ระบบการส่งบทความ 
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- Click เข้าไปแล้ว Link จะท าการเชื่อมต่อมาท่ีหน้าเว็บไซต์เดิม Log in เข้าสู่ระบบการส่งบทความ 

- 

- กรอกชื่อผู้ใช้ระบบ User name ท่ีได้สมัครเข้าระบบ ตัวอย่างของ Admin : sutree และรหัสผ่าน Password : ncs12345 แล้ว Log in เข้าระบบ 
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- Log in เขา้สู่ระบบการส่งบทความ 
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Paper Submission การอัพโหลดเพื่อการส่งบทความ 
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- ให้ท าเครื่องหมาย   I agree to these Terms of Service >>> ต่อไป Click  

- เสร็จแล้ว Click new Submission  
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 - ให้ "Submit a new paper"  พบสัญลักษณ์ดอกจัน (*). ในช่องกรอกข้อมูลแสดงว่าให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบ  
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- กรอกข้อมูลนักวิจัย และให้ท าเครื่องหมาย   ส าหรบัผูเ้ป็น corresponding author 
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ถ้ามีนกัวิจยัเพิ่มเติม  ให้ Click เพิ่มเตมิที่นี ่

ใสห่วัข้อบทความ และข้อมูล Abstract ตามช่องว่างที่ก าหนด 
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ใสข้่อมูล Keywords  ตามช่องว่างที่ก าหนดดงัภาพ  โดยใส1่ Keywords ต่อ 1 บรรทดั  ไม่ต้องใสเ่คร่ืองหมาย ( ,) คัน่ 



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการสมัครเข้าระบบ และส่งบทความ งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที ่7 

23 

 

- The submission has been saved! ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อย   

- ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ link  

 

 

ถ้าท่านต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 

ให้ Click เมนูด้านมุมขวาบน >> Update information 

    Update authors 

    Update file 
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- เสร็จเรียบรอ้ยส าหรบัการ ส่งบทความ (Paper Submission)  

 

 

 

  ออกจากระบบ 
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ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ 

คุณสุธีรา มูลดี   

นักวิชาการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

โทร : 2122  มือถือ : 082-4622029 Email : sbutezzhoi.jiraby@gmail.com  

Facebook : jibbie suteera  Line ID : jibbie_shi  
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