
คู่มือการสงบทความผานระบบ EasyChair 

การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference 

สำหรับผูสงผลงาน (Author) 

 

ขั้นตอนการสรางบัญชีผูใช้ใหม 
 

1. เข้าสูเว็บไซต EasyChair คลิก https://easychair.org/conferences/?conf=psueduconf11 

 
 

2. คลิก Create an account 

 
 

  

กรอก Username และ Password สำหรับ ผู#ใช#เก(า 

คลิก Create an account สำหรับ ผู#ใช#ใหม( 

คลิก Forget your password? สำหรับ ผู#ใช#ลืมรหัสผ(าน 

คลิก I’m not a robot แลFวคลิก Continue 
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3. กรอก ช่ือ-สกุล และอีเมล คลิก Continue จากน้ันระบบจะสงเมลไปยังอีเมลท่ีทานระบุไว 

 
 

4. ตรวจสอบอีเมลท่ีไดรับจากระบบเพ่ือยืนยันตัวตน หากไมไดรับอีเมล อาจเกิดจากระบบของอีเมล 
เช่น ท่ีอยูอีเมลผิด อีเมลอาจจะไดรับช้า อีเมลอาจจะไปอยูใน Spam mail กลองอีเมลอาจจะเต็ม เปนตน 

 
 

  

กรอกขFอมูลท้ังหมด แลFวคลิก Continue 
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5. ใหทานเปดอีเมล โดยมีข้อความจาก EasyChair --> EasyChair account confirmation  

คลิก Link เพ่ือยืนยันการสรางบัญชีผูใช้ใหม 

 
 

6. เลือกเคร่ืองหมายถูกท่ีช่อง “I agree to Easychair Terms of Service” 

กรอกข้อมูลสวนตัวตามแบบฟอรม จากน้ันคลิก Create my account 

 
 

  

คลิก Link เพ่ือยืนยันการสรFางบัญชีผูFใชFใหม̂ 

กรอกขFอมูลท้ังหมด 

แลFวคลิก Create my account 
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7. คลิก “click here to log in to EasyChair.” เพ่ือเข้าสูระบบ 

 
 

8. กรอก Username และ Password เข้าสูระบบ EasyChair 

 
 

  

กรอก Username และ Password 

เพ่ือเขFาสู̂ระบบ EasyChair 
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ช่องทางการสงผลงาน 

1. เว็บไซต EasyChair คลิก https://easychair.org/conferences/?conf=psueduconf11 

2. เว็บไซตงานประชุมวิชาการ คลิก สงผลงาน https://educonf.psu.ac.th/ 

 
 

 
 

 

คู̂มือการส̂งผลงาน 

ระบบส̂งผลงาน EasyChair 
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ขั้นตอนการสงบทความผานระบบ EasyChair สำหรับ Author 

 

1. เลือก “make a new submission” 

 

 
 

2. เลือกกลุมสาขา (Track) ท่ีจะสงผลงาน ไดเพียง 1 สาขา คลิก Continue 

 
 

  

เลือกกลุ̂มสาขาท่ีเก่ียวขFองกับบทความ 

แลFวคลิก Continue 
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3. กรอกข้อมูลผูสงผลงาน ผูเขียนหลัก และผูเขียนรวม(ถามี) 

 

 
 

  

กรอกขFอมูลผูFส̂งหรือผูFเขียน 

คลิกเลือก corresponding author เม่ือเปcนผูFสานงานหลัก 

คลิกเลือก presenter หากท(านอ่ืนเปcนผูFนำเสนอผลงาน ไม̂ตFองกรอกขFอมูลส̂วนน้ี 

หากท̂านเปcนผูFเขียนหลัก 

เพียงคนเดียว 

กรณีมีผู(เขียนหลายคนให(คลิกเลือก Click here to add more author เพ่ือเพ่ิมผู(เขียน 
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4. กรอกช่ือเร่ือง (Title) และบทคัดยอ (Abstract) 

 
 

5. คำสำคัญ (Keywords) 3-5 คำ ใหกรอกบรรทัดละ 1 คำ  

 
 

6. เลือกหัวข้อยอ (Topics) ท่ีเก่ียวข้องกับผลงานของทาน เพียง 1 หัวข้อ เทาน้ัน 

 
 

  

กรอกช่ือเร่ืองบทความ 

กรอกบทคัดยMอ 

กรอกคำสำคัญอยMางน(อย 3 คำ ดังตัวอยMาง 

คำสำคัญ 1 

คำสำคัญ 2 

คำสำคัญ 3 
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7. เลือกรูปแบบนำเสนอผลงาน พรอมแนบไฟลท้ัง Doc และ PDF 

โดยกำหนดใหท้ัง ไฟล DOC และไฟล PDF ลบช่ือผูเขียนหลักและผูเขียนรวม พรอมสังกัดผูเขียนและ

ข้อมูลติดตอ รวมถึงกิตติกรรมประกาศ(ถามี) เพ่ือปกปดข้อมูลผูเขียนก่อนสงใหกับผูประเมินบทความ   

จากน้ันคลิก Submit เพ่ือยืนยันการสงผลงาน 

 
 

8. ตรวจสอบอีเมลอีกคร้ัง ระบบจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับบทความท่ีทานสง พรอม ID บทความไปยังอีเมล

ของทาน เพ่ือใช้อางอิงในการติดตอ กรณีเกิดปญหา 
 

9. กรณีตองการสงมากกวา 1 บทความ ใหเลือกเมนู New submission และดำเนินการตามข้ันตอน 

 

 

คลิก Submit เม่ือต(องการสMงบทความ 


