
 
 

 
 

ขั้นตอนการเข้าร่วม 

การประชุมทางวิชาการระดับปรญิญาตรดี้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดบัชาติ ครั้งที่ 6 

(โปรดอ่านใหล้ะเอียดก่อนด าเนินการ) 

 

1. ส าหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 

       1)  จัดเตรียมบทความและจัดท าบทความ 

 การจัดเตรียมบทความ และจัดท าบทความ Full Paper จ านวนตั้งแต่ 10 - 15 หน้า (บทคัดย่อ ตาม Template  

1 หน้า + บทความส่วนอ่ืน ๆ 14 หน้า) ที่มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การเขียนบทความและ Template 

       2) ลงทะเบียน และอัฟโหลดบทความ 

เจ้าของผลงาน เข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอบทความผ่านช่องทางการลงทะเบียน หน้าเว็บไซต์การประชุมฯ ได้ที่

เมนู “ลงทะเบียน” > “ลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ” และท าการลงทะเบียนส่งผลงาน โดยการอัฟโหลด

บทความได้ที่ เม นู “ลงทะเบียน” > “ลงทะเบียนส่งผลงานทาง วิชาการ” เพื่อเป็นรายละเ อียดให้ ผู้ทร งคุณ วุฒิ 

ใช้พิจารณา (ก่อนที่เจ้าของบทความจะส่งบทความ จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ Template  

ที่ผู้จัดได้ก าหนดไว้ หากผู้จัดตรวจสอบแล้วพบว่าบทความของท่านไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางผู้จัดก าหนดไว้ จะไม่มีการแก้ไข

ให้และไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ) 

       3) ตรวจสอบสถานะบทความ 

ผู้จัดจะท าการตรวจรูปแบบเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลงานในการเข้าไปตรวจสอบ

สถานะของบทความที่ตนเองส่งเข้าร่วม ได้ที่เมนู “ลงทะเบียน” > “ตรวจสอบสถานะบทความ” หากผู้จัดตรวจสอบแล้ว

บทความเป็นไปตามรูปแบบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์  จะใส่สถานะ “ผ่านหลักเกณฑ์” หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดจะขึ้นสถานะ  “ไม่ผา่นหลักเกณฑ์” กรณีไม่ผ่านเจ้าของผลงานสามารถที่จะแก้ไขให้ถูกต้องและ

ด าเนินการลงทะเบียนส่งบทความเข้ามาใหม่ได้ 

       4) ช าระเงิน และแจ้งยืนยันการช าระค่าลงทะเบียน 

หลังจากตรวจสอบบทความและมีสถานะผ่านหลักเกณฑ์ เจ้าของผลงานจะต้องช าระค่าลงทะเบียน โดยช าระ

ค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี “งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ   คณะศิลปศาสตร์” เลขที่บัญชี  565-506929-7  พร้อมทั้งแจ้งยืนยันการช าระค่าลงทะเบียนโดยส่งหลักฐานการ

ช าระเงิน และตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ ผ่านเมนู “ช าระเงิน” ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  

       5) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู้จัดจะด าเนินการน าบทความที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งให้กับผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

บทความ (Peer Review) โดยใช้เวลาตามที่ก าหนด  

        6) แจ้งผลการพิจารณาบทความ 

เจา้ของผลงานสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาไดท้างเว็บไซตก์ารประชมุฯ ที่เมน ู“ลงทะเบียน” > “ผลการ

พิจารณาบทความ” 
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สถานะผลการพิจารณาบทความ ไดแ้ก่ 1. ผ่านการพจิารณา 2. ไม่ผ่านการพจิารณา 3. แก้ไขบทความ  

- บทความที่ผ่านการพิจารณา ทางผู้จัดจะท าหนังสือตอบรับการน าเสนอบทความอย่างเป็นทางการ สามารถอัฟโหลด

ผ่านหน้าการแจ้งผลการพิจารณาบทความ เพื่อท่านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ี ผู้จัดจะน าเฉพาะบทความที่ประสงค์จะ

ตีพิมพ์ด าเนินการตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

- หากผลการพิจารณาบทความ ผู้ทรงคุณวุฒใิห้แก้ไข ขอให้เจ้าของผลงานด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า ภายในเวลา

ที่ก าหนด เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้อัฟโหลดไฟล์บทความที่ผ่านการแก้ไขและแบบฟอร์มรายงานการแก้ไข ที่เมน ู“ลงทะเบียน” 

> “การแกไ้ขบทความ” หลังจากน้ันรอผลการพิจารณาอีกครั้ง หากผลการพิจารณาคือ “ผ่านการพิจารณา” บทความเรื่องน้ัน 

จะได้มาน าเสนอในวันจัดการประชุม 

 

หมายเหตุ  1. ผูน้ าเสนอบทความจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกคน 

  2. ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงและหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งไปยังท่านทางอีเมล์ ไว้  

                 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

  3. ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ เช่น หนังสือเชิญเข้าร่วม  Template  หลักเกณฑ์การเขียน    

      บทความ หนังสือตอบรับการน าเสนอ และแบบฟอร์มรายงานการแก้ไข เป็นต้น ได้ผ่านทางเว็บไซด์   

      http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon 

 

2. ส าหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 

        1) ลงทะเบียนเข้าร่วม 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียน หน้าเว็บไซต์การประชุมฯ  

ได้ที่เมนู “ลงทะเบียน” > “ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม” 

         

อัตราค่าลงทะเบียน 

กรณีเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

1)  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟรีค่าลงทะเบียน 

2)  นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่างคณะ และต่างวิทยาเขต  200 บาท ต่อบทความ 

3)  นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย 400 บาท ต่อบทความ 

หมายเหตุ  ผู้น าเสนอบทความจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกคน 

 

กรณีเข้าร่วมการประชุม 

1)  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟรีค่าลงทะเบียน 

2)  บุคลากร ม.อ. นักศึกษา  ม.อ ต่างคณะ ต่างวิทยาเขต และอาจารย์ นิสิต นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคล

ทั่วไปที่ประสงค์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและฟังการน าเสนอผลงานทางวิชาการ   ฟรีค่าลงทะเบียน 

 

 

http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon
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รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  1) น าเสนอเป็นคลิปวีดีโอน าเสนอแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  ไม่จ ากัดรูปแบบ 

  2) คลิปวีดีโอบรรยาย ไม่เกิน 15 นาที (ซักถาม ไม่เกิน 5 นาที)  โดยส่งคลิปวีดีโอไปยังผู้จัดภายในวันที่  

   1 พฤศจิกายน 2564  ที่ E- mail : lapsuncon@gmail.com  (ขอให้ตรวจสอบคุณภาพวีดีโอก่อนส่ง)  

3) น าเสนอในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้น าเสนอของแต่ละบทความ

จะต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในช่วงเช้าและต้องผ่านการตรวจสอบรายชื่อในช่วงบ่าย  จึงจะได้

น าเสนอบทความ ตามก าหนดการน าเสนอ และรอการซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้ง เข้าร่วมฟังการ

น าเสนอตลอดการจัดประชุม  

 

หมายเหตุ  1. รูปแบบการน าเสนออาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ ขอให้ผู้ น าเสนอรอประกาศจากผู้จัด 

                   อีกครั้งก่อนวันจัดการประชุม 

               2. ขอให้ผู้เข้าร่วมด าเนินการติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเริ่มการประชุม เช่น  

                   ทดสอบไฟล์วีดีโอ เสียงล าโพง ไมโครโฟน เป็นต้น 

 

การตีพิมพ์ 

  ทางผู้ จัดจะด าเนินการ เผยแพร่ เฉพาะผลงานทางวิชาการที่ ได้น าเสนอในการจัดประชุมเท่าน้ัน  

เจ้าของบทความสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะตีพิมพ์หรือไม่ประสงค์ตีพิมพ์ได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

mailto:lapsuncon@gmail.com

