
 
 

  



การนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การนําเสนองานวิจัย นักศึกษาตองสงบทคัดยอ และสมัครเขาสูระบบ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 

การสมัคร 

 การสมัครมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. เขาไปท่ี https://src.snru.ac.th 

 

 
ภาพท่ี 1 เว็บไซต https://src.snru.ac.th 

 

2. คลิกที่ Register 

 

 
ภาพท่ี 2 คําสั่ง Register 

 

3. กรอกขอมูล โดยขอมูลสําหรับการสมัครที่ตองกรอก มีดังน้ี 

 Name คือ ชื่อ-นามสกุลของผูสมัคร 

 E-mail Address คือ อีเมลของผูสมัคร 

 Type คือ ประเภทของผูสมัคร โดยมีหัวขอที่เลือก 2 อยาง ไดแก  



Presenter หมายถึง ผูสมัคร ทําการสมัครเขารวมงาน โดยเปนผูนําเสนองานวิจัย 

Participant หมายถึง ผูสมัคร ทําการสมัครเปนผูเขารวมงาน 

 

 
ภาพที่ 3 หนากรอกขอมูลการสมัครเขารวมงาน 

 

 
ภาพที่ 4 ประเภทของผูสมัคร 

4. กรอกขอมูลใหเรียบรอย จากน้ันกดปุม Register ระบบลงทะเบียนจะแสดงหนาเพจแจงใหยืนยันอีเมลการสมัคร 

ดังภาพดานลาง 

 
ภาพที่ 5 หนาเพจแจงการยืนยันอีเมล 

 



5. เขาอีเมลท่ีใชสมัคร ระบบการลงทะเบียนจะสง Username และรหัสผาน เพ่ือใชสําหรับการ Login เขาระบบ 

 
ภาพท่ี 6 อีเมลตอบรับการสมัคร 

 

6. ผูสมัครทําการ Login เขาระบบ โดยการกดท่ีปุม “LOGIN” ในอีเมลที่ตอบรับการสมัคร หรือเขาไปท่ี 

https://src.snru.ac.th/login เพ่ือทําการ Login เขาระบบ 

 

 
ภาพท่ี 7 หนา Login 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เม่ือทําการล็อกอินเขามาแลว ระบบจะแสดงหนาขอมูลสวนบุคคล ใหทําการเพ่ิมขอมูลสวนบุคคล 

 โดยคลิกท่ี   

 
ภาพท่ี 8 หนาเพจขอมูลสวนบุคคล 

 

8. ดําเนินการกรอกขอมูลใหเรียบรอย จากน้ันคลิกที่ปุม  เพ่ือทําการบันทึกขอมูลท่ีไดแกไข 

 
ภาพท่ี 9 หนาแกไขขอมูลสวนบุคคล 

 



การสง Abstract 

9. เม่ือทําการแกไขขอมูลเรียบรอยแลว และกดท่ีปุม  ระบบลงทะเบียนจึงจะแสดงเมนู Abstract ข้ึน ให

ผูสมัครคลิกท่ี  เพ่ือทําการสราง Abstract

 
ภาพท่ี 10 เมนู Abstract 

 

10. ดําเนินการกรอกขอมูลสําหรับ Abstract ใหเรียบรอย โดย 

 Field – ขอบเขตของงานวิจัยวาเก่ียวกับเร่ืองใด 

 Title – ช่ือเร่ืองของงานวิจัย 

 Present – รูปแบบการนําเสนอ มีตัวเลือกคือ Oral (การนําเสนอแบบปากเปลา) Poster (การนําเสนอแบบ

โปสเตอร) 

 Summit Abstract – การแนบไฟล Abstract โดยผูสมัครตองแนบไฟล Abstract ในรูปแบบไฟลเวิรด       

(.doc, docx) และไฟล pdf 

 Abstract – บทคัดยองานวิจัย 

 Keyword – คียเวิรดของงานวิจัย 

 เม่ือผูสมัครกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดท่ีปุม  เพ่ือเปนการสง Abstract 

 

 



 
ภาพที่ 11 หนาเพจ Abstract 

 

สถานะ Abstract 
11. เม่ือดําเนินการสง Abstract ไปแลว ในเมนู Abstract จะแสดงสถานะวา “Pending” เพ่ือรอการตรวจสอบ 

 
ภาพท่ี 12 Abstract Pending 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. หากผูสมัครทําการคลิกท่ี  ระบบจะแสดงขอมูลสวนบุคคลขึ้นมา จากน้ันจึงตามดวย 

ขอมูล Abstract พรอมแสดงสถานะ “pending” 

 
ภาพท่ี 13 หนาเพจขอมูล Abstract 

 

13. เม่ือ Abstract มีการตรวจสอบ และตองไดรับการแกไขจากผูวิจัย สถานะจะเปลี่ยนจาก “pending” เปนสถานะ 

“Wait for revision” เพ่ือรอการแกไขจากผูวิจัย โดยระบบลงทะเบียนจะสงอีเมลแจงการเปล่ียนสถานะไปยังอีเมลท่ี

ใชสมัครอีกหน่ึงชองทาง และผูวิจัยตอง login เขาระบบเพ่ือแกไขขอมูล 

 
ภาพท่ี 14 สถานะ “Wait for revision” ในระบบลงทะเบียน 

 

 

 



 
ภาพท่ี 15 อีเมลแจงการเปลี่ยนสถานะเปน “Wait for revision” 

 

14. เม่ือ Abstract ผานการแกไขสมบูรณแลว สถานะจะเปล่ียนเปน “Accept” เปนการเสร็จสิ้นการสง Abstract 

 
ภาพท่ี 16 สถานะ Accept ในระบบลงทะเบียน 

 

 



 
ภาพท่ี 17 อีเมลแจงสถานะเปน Accept 

 

15. ในกรณีท่ี Abstract ของงานวิจัยไมผานการตรวจสอบ สถานะจะเปล่ียนเปน “Reject” 

 
ภาพท่ี 18 สถานะ “Reject” ในระบบลงทะเบียน 

 

 
ภาพท่ี 19 อีเมลแจงสถานะ “Reject”  



รูปแบบในการจัดทําโปสเตอรเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา 

จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

สงไฟลและเอกสาร ภายในวันท่ี 6 – 20 มีนาคม 2561 

ผูท่ีนําเสนอจัดเตรียมเอกสารแสดงผลงานของโครงการวิจัยตามรูปแบบท่ีกําหนดดังน้ี 

1. องคประกอบของโปสเตอร  

- ชื่อผูวิจัย/สาขาวิชา/คณะ 

 - อาจารยท่ีปรึกษา 

 - บทคัดยอ  

  - หลักการและเหตุผล  

  - วัตถุประสงค  

  - วิธีการวิจัย  

  - ผลการวิจัย  

  - สรุปผลการวิจัย   

  - ประโยชนที่ไดจากการวิจัย  

  - ขอเสนอแนะ 

 

2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร 

- ขนาดโปสเตอรท่ีกําหนดคือ กวาง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (แนวต้ัง) 

- ตัวอักษร (TH SarabunaPSK) 

- ขนาดตัวอักษร ของเน้ือหาปรับไดตามความเหมาะสม 

- ความละเอียดของโปสเตอรไมตํ่ากวา 150 DPI 

- การบันทึกไฟล บันทึกเปน JPG , PDF 

- เน้ือหาภายในโปสเตอรสรุปใจความสําคัญ กระชับ ชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย ภาพประกอบ ตาราง           

เพ่ือสื่อความหมายแทนขอความท่ีเหมาะสม 

 - สามารถ download Template Poster ไดท่ี   

  http://rdi.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/poster.rar 

 

3. การจัดสงไฟลโปสเตอร 

 การจัดสงไฟลโปสเตอรสามารถจัดสงได 2 ชองทาง คือ 

1) สงไฟลโปสเตอร ใสแผนซีดี สงสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  2) สงไฟลโปสเตอรไปท่ีอีเมล it-rdi@snru.ac.th 

 

 



การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) รูปแบบในการจัดทํา Power Point 

ความยาวไมเกิน 15 นาที  เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

สงไฟลและเอกสาร ภายในวันท่ี 6 – 20 มีนาคม 2561 

ผูท่ีนําเสนอจัดเตรียมเอกสาร Power Point ความยาวไมเกิน 15 นาที ตามหัวขอที่กําหนดดังน้ี 

1. องคประกอบของ Power Point 

- ชื่อผูวิจัย/สาขาวิชา/คณะ 

 - อาจารยท่ีปรึกษา 

 - บทคัดยอ  

  - หลักการและเหตุผล  

  - วัตถุประสงค  

  - วิธีการวิจัย  

  - ผลการวิจัย  

  - สรุปผลการวิจัย   

  - ประโยชนที่ไดจากการวิจัย  

  - ขอเสนอแนะ 

 

2. ลักษณะของ Power Point 

- ตัวอักษร (TH SarabunaPSK) 

- สรุปใจความสําคัญของเน้ือหา ใหมีความกระชับ ชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย ภาพประกอบ ตาราง เพ่ือส่ือ

ความหมายแทนขอความท่ีเหมาะสม  

- สามารถออกแบบ ไดตามความเหมาะสมของเน้ือหาที่นําเสนอ 

 

3. การจัดสงไฟล Power Point 

 การจัดสงไฟล Power Point สามารถจัดสงได 2 ชองทาง คือ 

1) สงไฟล Power Point ใสแผนซีดี สงสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  2) สงไฟล Power Point ไปท่ีอีเมล it-rdi@snru.ac.th 

 

 

หมายเหตุ     

 หากมีปญหา หรือขอสงสัย สามารถปรึกษาและสอบถามไดท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 4 อาคาร 10 

 อีเมล rdi_snru@snru.ac.th  

 โทร 0-8500-0851-1 (สุภาวดี) 

 โทร 0-6539-6854-5 (พงศกร) 


