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1. บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค  ์

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภาย ใต้

กลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ (1) จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่ก าหนด, (2) รองรับการ

จัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) 
บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (Intellectual Repository) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

ห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบันทึก
ลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชน
ผู้สนใจ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียด วิธีการใช้งานของระบบไอทีสิสส าหรับนิสิต/นักศึกษา โดยอธิบาย
ถึง 

- การใช้งานเว็บพอร์ทัล (web portal)  
- การใช้งาน Writer-S Add-in ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรมส าหรับติดต้ังทีใ่ช้งานร่วมกับ Microsoft Word  
- การอัพโหลดไฟล์ LaTex ส าหรับนิสิต/นักศึกษาที่เลือกใช้ภาษา LaTex เพ่ือจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์  

- การใช้งานโปรแกรม EndNote  

รวมทั้งกระบวนการท างานต่าง ๆ ของระบบไอทีสิส 

1.2 ค  ำนิยำม 

เนื่องด้วยค าเรียกวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามีความ
แตกต่างกัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของบางมหาวิทยาลัย เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บาง

มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้ค าเรียกเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพ่ือให้ความ
เข้าใจในการใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง 

ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก  

นอกจากนี้ค าเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น 
บางมหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจใน

การใช้ระบบฯไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการ



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 2 

ค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท แผน ข  แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์
ทดแทนสารนิพนธ์  

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: การก าหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดท าโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่ กับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงจะก าหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทสีิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก าหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์

ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่

ต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ  ซ่ึงระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลั กลอก
วรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ใช้งานมากกว่า 1 โปรแกรม 

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซ่ึง
เป็นโปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดต้ังอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนจะท างานสัมพันธ์กัน 

เช่น เม่ือมีการแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลในส่วน
อ่ืน ๆ บนเมนู Electronics form  แม่แบบเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไข
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องกัน 

ภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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ภาพที ่2 แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสอย่างง่าย 

1.3.1 เว ็บพอรท์ลั (Web portal) 

เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนการท างานที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของผู้ เข้าใช้งานในระบบฯ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต/นักศึกษา  เพ่ือกรอกข้อมูลในการท าเล่มวิทยานิพนธ์ การกรอกข้อมูลเพ่ือ

สร้างใบน าส่งวิทยานิพนธ์ และเพ่ือส่งวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการพิจารณา  

เว็บพอร์ทัลสามารถแบ่งการใช้งานได้ตามกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซ่ึงในเอกสารฉบับนี้ผู้ เขียนจะกล่า วถึง

วิธีการใช้งานเว็บพอร์ทัลในส่วนของนิสิต/นักศึกษา 

1.3.2 Writer-S Add-in 

ระบบไอทีสิสมีส่วนที่ท างานบนโปรแกรม Microsoft Word  โดยต้องติดต้ังโปรแกรมขนาดเล็กที่ท างานบน 

Microsoft Word หรือที่เรียกว่า Add-in  ซ่ึงโปรแกรมนี้จะมี 2 เวอร์ชัน คือ 
- เวอร์ชัน x86 ส าหรับติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 32-bit 

- เวอร์ชัน x64 ส าหรับติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 64-bit 
ในการติดต้ัง Add-in ต้องติดต้ังเวอร์ชันให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และต้องติดต้ังลงบนโปรแกรม  
Microsoft Word เวอร์ชัน 2010 ขึ้นไปที่ท างานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น 

Writer-S Add- in ประกอบด้วยเครื่องมือส าคัญต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างเทมเพลตเพ่ือเขียนเอกสา ร
วิทยานิพนธ์ และช่วยในการบันทึกไฟล์เพ่ือจดัเก็บเข้าสู่ระบบคลาวด์ ส าหรับรายละเอียดการใช้งาน จะกล่าวถึงใน

ล าดับถัดไป 
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1.4 โปรแกรม EndNote 

โปรแกรม EndNote ผลิตโดย Thomson Reuters ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่มีส่วนช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

อ้างอิง หรือบรรณานุกรมที่เก่ียวกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ของผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมดังกล่าวมีรูปแบบการอ้างอิง
ทีห่ลากหลาย เช่น APA16, Numbers โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงได้ตามที่ทางมหาวิทยาลัย/

คณะ/สาขาวิชาก าหนด ส าหรับรายละเอียดการใช้งาน จะกล่าวถึงในบทของการใช้งาน EndNote ในล าดับถัดไป 

2. กำรใช้งำนเว็บพอรท์ลั (Web portal) 

การเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลของระบบ iThesis นั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องเข้ามาที่เว็บไซด์ iThesis ของมหาวิทยาลัย
ทีน่ิสิต/นักศึกษาสังกัดอยู่ เม่ือนิสิต/นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซด์ (Website) ของระบบ iThesis แล้ว จะพบหน้าแรก

ของเว็บพอร์ทัลเป็นดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 หน้าแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนการเริ่มเข้าใช้งาน 

Tip & Tricks:  การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพ่ือความเสถียรและมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้ Web Browser ดังนี้  

Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari 

ส่วนประกอบของหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังภาพที่ 4 ได้แก่ 

1. เมนูการใช้งานและการแสดงผลของผู้ใช้งานในระบบ 
2. การเข้าใช้งานและวิธีการใช้งาน 

หมายเหตุ: รูปแบบของโลโก้และชื่อสถาบันบริเวณหัวเว็บ (header) จะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบันการศึกษา 
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ภาพที ่4 ส่วนประกอบในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล

2.1 เมนูกำรใชง้ำนและกำรแสดงผลของผู้ใชง้ำนในระบบ 

เมนูการใช้งานในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 3 เมนู ดังภาพที่ 5 ได้แก่ 

1. Status 
2. Tutorials 
3. Microsoft Word Add-In  

 
ภาพที ่5 เมนูการใช้งานในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล 

2.1.1 เมนู Status 

เมนู Status เป็นการแสดงผลสถานะของนิสิต/นักศึกษาผู้ใช้งานในระบบ ที่ มีการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์  
(Proposal) ) วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ผ่าน
ระบบแล้ว โดยสามารถเลือกภาคการศึกษา และแยกประเภทได้เป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา

เอก (Dissertation) วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท (Thesis) หรือสารนิพนธ์ (Independent Study) นอกจากนี้
ยังสามารถดูรายคณะได้อีกด้วย ดังภาพที่ 6  



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 7 

 
ภาพที่ 6 กราฟสถานะนิสิต/นักศึกษาในระบบ 

ในบางมหาวิทยาลัย ไม่ก าหนดให้นิสิต/นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ดังนั้นในการแสดงกราฟผู้ใช้งานใน

ระบบ จะไม่มีกราฟแสดงผู้ใช้งานที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 กราฟสถานะนิสิต/นักศึกษาในระบบ (กรณีไม่มีการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง) 

 
ภาพที่ 8 สถานะของนิสิต/นักศึกษาแบ่งตามภาควิชาที่สังกัด
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2.1.2 เมนู Tutorials 

เมนู Tutorials เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน หรือดูวิดีโอการใช้งานระบบเบื้อ งต้น

ได้ ดังภาพที่ 9  

 
ภาพที่ 9 หน้าจอเมนู Tutorials 

2.1.3 เมนู Microsoft Word Add-In 

เมนู Microsoft Word Add- In เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Writer-S Add- in และโปรแกรมที่
จ าเป็นต้องติดต้ังเสริม (Prerequisite programs) โดยการใช้งานระบบ iThesis นั้นจ าเป็นต้องติดต้ัง Writer-S 

Add-in เพ่ือใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วทิยานิพนธ์นั้นไปยังเว็บพอร์ทัล 

ในเมนู Microsoft Word Add-In จะแสดงรายการให้ดาวน์โหลด 2 ส่วน คือ Writer-S Add-in และ Prerequisite 

programs ดังภาพที่ 10 ซ่ึงการติดต้ังทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตามสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ ซ่ึงมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) ดังนั้นก่อนการติดต้ัง นิสิต/นักศึกษาจ าเป็น
จะต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดต้ังว่าเป็นแบบใด โดยระบบ

จะมีการตรวจสอบและแนะน าด้วยค าว่า "Recommend for you" ด้วย ส าหรับวิธีการติดต้ัง วิธีการใช้งาน และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ จะกล่าวในหัวข้อการใช้งาน Writer-S Add-in 
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ภาพที ่10 หน้าจอเมนู Microsoft Word Add-in 

2.1.4 เมนู AI Help 

เมนู AI Help  เป็นเมนูช่วยในการเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลวิธีการใช้งาน (Knowledge Base) ซ่ึงแต่ละหน้า

เมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้าบทความวิธีการใช้งานของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทความ ก็จะลิงก์ไปยัง
หน้าหลักของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.2.2 ที่จะกล่าวในล าดับถัดไป 
 

2.2 กำร เข้ำใชง้ำนและวธิกีำรใชง้ำน 

ในส่วนการเข้าใช้งานและวิธีการใช้งานจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังภาพที่ 11 ได้แก่ 

1. การล็อกอินเข้าใช้งาน (Login) 
2. คลังข้อมูลวิธีการใช้งาน (Knowledge Base) 
3. การติดต่อสอบถาม (Contact) 
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ภาพที่ 11 ส่วนประกอบการเข้าใช้งานระบบ 

2.2.1 กำรล็อกอนิเข้ำใชง้ำน (Login) 

การล็อกอินเข้าใช้งานระบบไอทีสิสบนเว็บพอร์ทัลนั้น นิสิต/นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยใช้บัญชี
ผู้ใช้งาน (user account) ซ่ึงเป็น Username และ Password เดียวกับการเข้าใช้งานระบบของมหาวิทย าลัย 

ทั้งนี้บัญชีผู้ใช้งานในบางมหาวิทยาลัยอาจมีหลาย Username และ  Password เพ่ือเข้าใช้งานในหลายระบบ 
ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะต้องสอบถาม Username และ Password ในการเข้าระบบกับทางมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง 

การล็อกอินเข้าใช้งานนั้น ให้นิสิต/นักศึกษาใส่ Username และ  Password ลงใช้ส่วน Login และคลิกที่ปุ่ม 

Login เพ่ือเข้าใช้งาน หากต้องการให้ระบบจดจ า Username และ Password ไว้ในระบบให้ท าเครื่องหมายหน้า
ค าว่า Remember me ดังภาพที ่12  
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ภาพที่ 12 การล็อกอินเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล 

2.2.2 คลังข้อมูลวธิกีำรใชง้ำน (Knowledge Base) 

คลังข้อมูลวิธีการใช้งาน หรือ Knowledge Base เป็นรายการที่รวบรวมบทความต่าง ๆ ของระบบไอทีสิส โดย
แยกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ดังภาพที่ 13 เม่ือคลิกที่รายการ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ 

Knowleadge Base หรือ https://ithesis.uni.net .th/kb/ ดังภาพที่ 14 ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการใช้งาน
นอกจากนี้ยังรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆจากการใช้งาน  

 
ภาพที ่13 รายการ Knowledge Base ในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล 

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภาพที่ 14 เว็บไซด์ Knowledge Base 

2.2.3 กำรติดตอ่สอบถำม (Contact) 

การติดต่อสอบถาม (Contact) เป็นส่วนที่ให้นิสิต/นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการใช้งานระบบติดต่อกับทีมดูแลระบบ
ทางอีเมล เพ่ือให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะน าหรือแก้ปัญหาจากการใช้งาน ดังภาพที่ 15  

 
ภาพที่ 15 การติดต่อสอบถาม 

2.3 ส่วนประกอบของเวบ็พอรท์ลั 

เม่ือล็อกอินเข้าใช้งานในระบบไอทีสิสแล้ว เว็บพอร์ทัลจะแสดงผลดังภาพที่ 16 ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ 

1. เมนูและการแสดงผล 
2. การต้ังค่าภาษา 

3. การแจ้งเตือน 
4. เมนูทั่วไปของผู้ใช้งาน 
5. Disk usage 
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ภาพที ่16 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

2.3.1 เมนูและกำรแสดงผล 

เมนูและการแสดงผลเป็นส่วนหลักในการใช้งานระบบ รายละเอียดของหัวข้อนี้จะกล่าวในหัวข้อเมนูต่าง ๆ ในการ
ใช้งานเว็บพอร์ทัล 

2.3.2 กำรตั้งคำ่ภำษำ 

การต้ังค่าภาษาจะมีสัญลักษณ์ คือ “EN” เป็นการแสดงสถานะรูปแบบภาษาของเว็บพอร์ทัลว่าเป็นการแสดงผล
ภาษาอังกฤษ เม่ือผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนภาษาของเว็บพอร์ทัล ให้คลิกที่ “EN” ระบบจะแสดงตัวเลือกการเปลี่ยน

ภาษาดังภาพที่ 17 และหากต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ให้คลิกที่ Thai Language หรือหากต้องการเปลี่ยนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ English Language  หรือหากไม่ต้องการเปลี่ยนภาษาให้คลิกที่พ้ืนที่ว่าง เพ่ือยกเลิกการใช้
งานเครื่องมือการต้ังค่าภาษา 
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ภาพที่ 17 การต้ังค่าภาษา 

2.3.3 กำรแจง้เตอืน 

การแจ้งเตือนจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระด่ิง หรือเรียกว่า Notification Icon เป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่นิ สิต/

นักศึกษาได้รับอีเมลจากระบบ  เม่ือนิสิต/นักศึกษาได้รับอีเมล ระบบจะแจ้งเตือน พร้อมทั้งปรากฏตัวเลขสีแดง

แสดงขึ้นที่มุมขวาบนของสัญลักษณ์    เพ่ือแสดงจ านวนอีเมลที่นิสิต/นักศึกษาได้รับและยังไม่ได้เปิด เม่ือคลิก

ที่สัญลักษณ์รูปกระด่ิง จะปรากฎข้อมูลการแจ้งเตือน ดังภาพที ่ 18  และหากต้องการปิดการแสดงผล ให้คลิกที่
พ้ืนที่ว่างนอกกรอบแสดงผล หรือคลิกที่ Close ส่วนการแสดงผลของข้อความจะหายไป 

  
ภาพที่ 18 การแจ้งเตือนข้อความเข้า 

2.3.4 เมนูทั่วไปของผู้ใชง้ำน 

เมนูทั่วไปของผู้ใช้งานจะแสดงอยู่ภายใต้ภาพโปรไฟล์หรือภาพประจ าตัว  เม่ือคลิกที่ภาพจะปรากฎเมนูทั่วไป 5 
เมนู ดังภาพที่ 19 ประกอบด้วย 

1. Home page 

2. Service request 
3. Settings 

4. Help 
5. Logout 
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ภาพที ่19 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งาน 

2.3.4.1 เมนู Home page 

เมนู Home page เป็นเมนูที่แสดงหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลภายหลังจากทีมี่การล็อกอินเข้าใช้งานในระบบ ดังภาพ
ที ่20  โดยเมนู Home page จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นิสิต/นักศึกษา เม่ือต้องการใช้งานเมนูในหน้า

แรกของเว็บพอร์ทัล 

 
ภาพที ่20 หน้า Home page ของผู้ใช้งาน 

จากภาพที ่20 หากนิสิต/นักศึกษาต้องการกลับไปใช้งานระบบต่อ ให้คลิกที่ปุ่มค าสั่ง Re-Login หรือหากต้องการ

ออกจากระบบ ให้คลิกที่ logout ดังภาพที่ 21  
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ภาพที่ 21 การเข้าหรือออกจากการใช้งานในหน้า Home page 

2.3.4.2 เมนู Service request 

เมนู Service request เป็นช่องทางที่นิสิต/นักศึกษาจะใช้งานเพ่ือติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

(Graduate staff) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณีพบปัญหาในการใช้ระบบ  โดยสามารถมอบสิทธ์ิการใช้งานทั้งใน
ส่วนของเว็บพอร์ทัล และ Add-in ให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปใช้งานแทนได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้ username และ 
password ของนิสิต/นักศึกษาในการเข้าใช้งานระบบ แต่จะเข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password 

ของเจ้าหน้าที่เอง 

การมอบสิทธ์ิให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้ระบบแต่ละครั้ง นิสิต/นักศึกษาจะต้องท าการจองวันและเวลากับเจ้าหน้าที่ผ่าน

เมนู Service request ซ่ึงเจ้าหน้าที่สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามวันและเวลาดังกล่าว ได้ 
ซ่ึงหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการช่วยเหลือในเวลาดังกล่าว ให้นิสิต/นักศึกษาจองวันและเวลาเข้าไปในระบบใหม่ตามวัน
เวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสะดวก หรือนิสิต/นักศึกษาสะดวกอีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ:  การเข้าใช้งานเป็นนิสิต/นักศึกษาของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละครั้ง จะสามารถเข้าระบบได้เพียง 1 ชั่วโมง
ตามเวลาที่นิสิต/นักศึกษาและเจ้าหน้าที่นัดหมายไว้เท่านั้น 

วิธ ีกำรมอบสิทธ ิก์ำรใชง้ำน 

1. คลิกทีเ่มนู Service request ดังภาพที ่22  
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ภาพที่ 22 เมนู Service request 

2. เลือกเจ้าหน้าที่ผูท้ี่ต้องการขอความช่วยเหลือ ดังภาพที ่23  

 
ภาพที ่23 เลือกเจ้าหน้าที่จาก Drop-down list 

3. คลิกเลือกวันที่ต้องการท าการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นดังภาพที ่ 24  

 
ภาพที ่24 เลือกวันที่ต้องการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ 

4. เลือกเวลาที่ ต้องการท าการนัดหมาย ดังภาพที่  25 และกรอกปัญหาที่ต้องการให้ช่วยเหลือในช่อง 
Message ดังภาพที ่26  
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ภาพที ่25 เลือกเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพที่ 26 กรอกปัญหาที่ต้องการให้ช่วยเหลือลงในกล่อง Message 

หากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีนิสิต/นักศึกษาคนอ่ืนมอบสิทธ์ิการใช้งานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว ช่วงเวลา
นั้นจะไม่ถูกแสดงในรายการเวลาที่ให้เลือก 

5. คลิกทีปุ่่มค าสั่ง Select เพ่ือจองเวลา ดังภาพที่ 27  

 
ภาพที่ 27 ยืนยันการจองเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ 

6. หลังส่งค าร้องไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว ที่ปฏิทินจะปรากฏสัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงินด้านล่างซ้าย ดังภาพที่ 28  
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ภาพที่ 28 สัญลักษณ์ภายหลังการส่งค าร้องมอบสิทธ์ิ 

7. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือในวันเวลาดังกล่าวได้ และขอยกเลิกการมอบสิทธ์ิ  ที่ปฏิทินจะ

ปรากฏสัญลักษณ์วงกลมสีเทา และเม่ือน าเคอร์เซอร์ เมาส์ไปวางยังวงกลมดังกล่าวจะแสดงข้อควา มที่
เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมา ดังภาพที ่29  

 
ภาพที่ 29 สัญลักษณ์ภายหลังเจ้าหน้าที่ปฏิเสธค าร้องขอมอบสิทธ์ิ 
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2.3.4.3 เมนู Settings 

เมนู Settings ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดังที่แสดงในภาพที่ 30 ได้แก่เมนู Settings และเมนู Recent activity 

 
ภาพที่ 30 ส่วนประกอบของเมนู Settings 

 
ภาพที ่31 ส่วนประกอบของเมนูย่อย Settings 

1. เมนูย่อย Settings แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1. Add-in Activate Key (หมายเลข 1) ภาพที ่31 เป็นรหัสผ่านเพ่ือใช้ยืนยันตัวบุคคลที่เข้าใช้งาน Writer-

S Add-in  ซ่ึงนิสิต/นักศึกษาที่ใช้เครื่องมือ Writer-S Add-in ครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ 

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสดังกล่าวก่อนการเข้าใช้งาน ส าหรับวิธีการใช้  Add- in Activate Key ใน 
Writer-S Add-in นั้น จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in เมนู Writer-S 

1.2. Profile photo (หมายเลข 2) ภาพที่ 31 นิสิต/นักศึกษาที่เข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล สามารถเพ่ิมรูปภาพโปร
ไฟล์หรือรูปภาพประจ าตัวในระบบได้ โดยมีเง่ือนไข คือนามสกุลของไฟล์ต้องเป็น .jpg .png หรือ .gif 
เท่านั้น และไฟล์รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB โดยมีวิธีอัพโหลดรูปภาพดังนี้ 

1.2.1. คลิกทีปุ่่ม “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ภาพ 
1.2.2. เม่ือเลือกไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “Upload” 
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1.2.3. ระบบจะปรากฎรูปภาพประจ าตัวท่ีได้ท าการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ 
2. เมนู Recent activity เป็นการแจ้งให้ทราบว่า มีการเข้าใช้งานบน Writer-S Add- in หากตรวจสอบแล้ว 

ไม่ใช่การเข้าใช้งานบน Writer-S Add-in จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิต/นักศึกษาเอง ผู้ใช้งานสามารถคลิก
ทีปุ่่ม “Sign out Add-in” เพ่ือตัดการเชื่อมต่อได้ ดังภาพที ่32 ซ่ึงเม่ือตัดการเชื่อมต่อแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่มีการล็อกอินบน Add-in อยู่นั้น จะไม่สามารถใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยบัญชีผู้ใช้ของนิสิต/นักศึกษาได้ 

 
ภาพที่ 32 การตัดการเชื่อมต่อ Add-in จากคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

หากไม่มีการเชื่อมต่อที่ Add-in หรือหลังการตัดสัญญาณแล้ว ระบบจะแสดงข้อความดังภาพที่ 33  

 
ภาพที ่33 การแสดงผลเม่ือไม่มีการเชื่อมต่อของระบบ Add-in 

2.3.4.4 เมนู Help 

เมนู Help เป็นเมนูที่สามารถคลิกเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูล วิธีการใช้งานของระบบ หรือทีเ่รียกว่า Knowledge 
Base ทีเ่ว็บไซด์ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภาพที่ 14  ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการใช้งาน นอกจากนี้
ยังรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการใช้งานทั้งระบบไอทีสิส Microsoft Word และ Endnote 
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2.3.4.5 เมนู Logout 

เมนู Logout เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับออกจากระบบ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ โดยคลิกทีปุ่่ม Logout ดังภาพที ่ 34  

โดยหลังการ Logout ระบบจะแสดงผลท่ีหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล 

 
ภาพที ่34 เมนู Logout 

2.3.5 Disk usage 

Disk usage ดังภาพที่ 35 เป็นการแสดงปริมาณการใช้งานพ้ืนที่หน่วยความจ าของระบบที่ให้กับนิสิต/นักศึกษาแต่
ละคน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยอาจก าหนดขนาดของพ้ืนที่หน่วยความจ าที่จะให้นิสิต/นักศึกษาใช้งานไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่ กับขนาดของพ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เดียวกันจะได้ขนาดของหน่วยความจ าที่เท่ากัน 

 
ภาพที่ 35 หน่วยความจ าของระบบ 

2.4 เมนูต่ำง ๆ  ในกำรใชง้ำนเวบ็พอรท์ัล 

ส่วนเมนูและการแสดงผล เป็นส่วนหลักในการใช้งานระบบไอทีสิส ซ่ึงในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย เมนูหลัก เมนู

ย่อย และส่วนการแสดงผล ดังภาพที่ 36 ซ่ึงจะท างานสอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน 
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ภาพที ่36 ส่วนประกอบของเมนูและการแสดงผล 

เมนูหลักในการใช้งานระบบ เป็นเมนูที่แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ในระบบไอทีสิส ต้ังแต่การต้ังค่า

ต่าง ๆ การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไปจนถึงขั้นตอน
การท าใบน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยเมนูหลักของเว็บพอร์ทัลประกอบด้วย 5 เมนู ได้แก่ 

1. เมนู Your Profile 
2. เมนู Electronics Form 
3. เมนู Revision & Approval 

4. เมนู Report Data 
5. เมนู Submission Document 

ส าหรับการเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลเป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงผลเป็นดังภาพที่ 37 
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ภาพที่ 37 ตัวอย่างการแสดงผลหลังการเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลเป็นครั้งแรก 

2.4.1 เมนู Your Profile 

เมนู Your Profile ประกอบไปด้วยเมนูย่อย 2 เมนู ดังภาพที่ 38 ได้แก่ 
1. Basic Information 

2. Contact Information  

 
ภาพที่ 38 เมนูย่อยของเมนู Your Profile 

2.4.1.1 เมนู Basic Information 

เมนู Basic Information ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และส่วนที่แสดงข้อมูลทั่วไปของนิสิต/นักศึกษา ดังภาพที่ 39  
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ภาพที ่39 ส่วนประกอบของเมนู Basic Information 

ส าหรับส่วนที่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น  เม่ือนิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล

เป็นครั้งแรก ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงผลเป็น “(no data)” แต่เม่ือมีการกรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ลงไปใน เมนู 
Electronics Form ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อเมนู Electronics Form เมนูย่อย Topic แล้ว  หัวข้อวิทยานิพนธ์จะ

มาแสดงทีส่่วนของ Topic ทีเ่มนู Your Profile ให้โดยอัตโนมัติ 

ส าหรับส่วนที่แสดงข้อมูลทั่วไปของนิสิต/นักศึกษา ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจากข้อมูลในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย หากนิสิต/นักศึกษาพบวา่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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2.4.1.2 เมนู Contact Information 

เมนู Contact Information เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ของอาจารย์ที่

ปรึกษา นิสิต/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาซ่ึงจะแสดงเพียงอีเมลเท่านั้น 

ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานที่เมนู Contact Information ครั้งแรก หากนิสิต/นักศึกษายังไม่ได้กรอกข้อ มูล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ลงในเมนู Committee & Examiner ระบบจะไม่ปรากฎแบบฟอร์มให้กรอก
ข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 40 ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะต้องไปกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักก่อน ระบบจึงจะปรากฎแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับวิธีการกรอกข้อมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะกล่าวถึงในหัวข้อเมนู Electronics Form เมนูย่อย Committee & Examiner 

 
ภาพที ่40 เมนู Contact Information ก่อนการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลังการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงในเมนู Committee & Examiner แล้ว ระบบจะปรากฎฟอร์ มให้
กรอกข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา  ดังภาพที่ 41 จะพบว่าระบบมีการแสดงอีเมลของอาจารย์ที่ป รึกษา 
อีเมลของนิสิต/นักศึกษา และอีเมลของเจ้าหน้าที่อยู่ในระบบแล้ว ซ่ึงอีเมลที่ระบุอยู่นี้เป็นอีเมลของมหาวิทยาลัย 

แต่หากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิต/นักศึกษามีอีเมลอ่ืนที่สะดวกต่อการติดต่อมากกว่า ก็สามารถเพ่ิมข้อมูลลง
ในแบบฟอร์มได้ 
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ภาพที ่41 เมนู Contact Information หลังการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

กำร เพิม่อีเมล 

1. พิมพ์อีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการเพ่ิมข้อมูล ลงไปในช่อง Advisor’s email หรือ 
Student’s email ดังภาพที่ 42 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 42 กรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องการเพ่ิม 

2. คลิกปุ่ม ADD  จะมีอีเมลปรากฎเพ่ิมขึ้นมา ดังภาพที่ 43  
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ภาพที่ 43 รายการอีเมลที่เพ่ิมเติม 

3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกการกรอกข้อมูลในเมนู Contact Information 

4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ OK เพ่ือบันทึก หรือคลิกที่ Cancel เพ่ือยกเลิก 
ดังภาพที่ 44  

 
ภาพที ่44 กล่องข้อความยืนยันการบันทึก 

5. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้อมูลที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที ่45 

 
ภาพที่ 45 หน้าต่างแสดงการบันทึกข้อมูล 

กำรลบอเีมล 

อีเมลที่สามารถลบได้ คืออีเมลที่นิสิต/นักศึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง ส่วนอีเมลที่ระบบน าข้อมูลจากฐานข้อ มูลมา

แสดงผลนั้นจะไม่สามารถลบได้  ส าหรับวิธีการลบข้อมูลอีเมลคือ 

1. คลิกที่อีเมลที่ต้องการลบ 
2. ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการลบ ดังภาพที่ 46 
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2.1. คลิกที่ OK เพ่ือลบอีเมล 
2.2. คลิกที่ Cancel เม่ือต้องการยกเลิกการลบอีเมล  

 
ภาพที่ 46 กล่องข้อความยืนยันการลบอีเมล 

2.4.2 เมนู Electronics Form 

เมนู Electronics Form เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ เพ่ือระบบจะน าข้อมูลต่าง ๆ ไป
สร้างเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์  ซ่ึงเมนู Electronics Form ประกอบด้วยหน้าแบบฟอร์มต่าง ๆ  เม่ือท าการ 
Generate Template โดยใช้ Writer-S Add- in ซ่ึงจะกล่าวในส่วนของ Writer-S Add- in ต่อไป โดยในเมนู 

Electronics Form ประกอบไปด้วยเมนูย่อย 6 เมนู และเมนูเสริม Approval history ดังภาพที่ 47 ได้แก่ 
1. Topic 

2. Committee & Examiner 
3. Abstract 
4. Acknowledgement 

5. Biography 
6. Template Settings 

7. Approval history 

 

 
ภาพที ่47 เมนูย่อยของเมนู Electronic Form 

เมนูย่อยทั้ง 6 เมนูนั้น เม่ือนิสิต/นักศึกษาเริ่มใช้งานระบบไอทีสิส และยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  
นิสิต/นักศึกษาจะเห็นเมนูย่อยปรากฎแค่เพียง 4 เมนูเท่านั้น คือ Topic, Committee & Examiner, Biography 
และ Template Settings ส่วนเมนูที่เหลืออีก 2 เมนู ได้แก่ Abstract และ Acknowledgement จะปรากฎขึ้น

หลังจากที่นิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
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หมายเหตุ : การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ก็ตามในเมนูย่อยทั้ง 6 เมนู ภายหลังจากการ Generate Template แล้ว นิสิต/
นักศึกษาจ าเป็นจะต้อง Generate Template ใหม่ เพ่ือให้ระบบอัพเดทข้อมูลที่แก้ไขในเว็บพอร์ทัลลงในเอกสาร

วิทยานิพนธ์ท่ีสร้างขึ้นโดย Writer-S Add-in 

2.4.2.1 เมนู Topic 

เมนูย่อย Topic เป็นเมนูส าหรับกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการกรอกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นั้น สามารถท าตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ ด้วยแถบเครื่องมือที่ปรากฎอยู่ในระบบ 

กำรกรอกหวัข้อวทิยำนพินธ  ์

1. กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยลงในกล่องข้อความของ Topic (TH) และหัวข้อวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษลงในกล่องข้อความของ Topic (EN) ดังภาพที ่48  

 
ภาพที ่48 แบบฟอร์มการกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. กรณีที่ต้องการท าตัวเอียงในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมายเลข 1 ภาพที ่49 
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2.2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 49 การท าตัวเอียงในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

3. กรณีที่ต้องการท าตัวห้อยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 
3.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 50 

3.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 การท าตัวห้อยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

4. กรณีที่ต้องการท าตัวยกในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

4.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 51 
4.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 51 

 
ภาพที ่51 การท าตัวยกในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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5. กรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความยาวมาก และเม่ือท าการ Generate Template แล้ว พบว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าปกมีการตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่ไม่สวยงาม นิสิต/นักศึกษาสามารถแก้ไข หรือตัดค าเพ่ือขึ้น

บรรทัดใหม่ได้ด้วยการคลิกที่หน้าค าที่ ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และกดปุ่ม Enter 1 ครั้ง เพ่ือให้ค า หรือ
ประโยคนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 52  

 
ภาพที่ 52 การขึ้นบรรทัดใหม่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

6. บันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่ม Save ดังภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 บันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

7. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึก ดังภาพที ่54 ให้คลิกที่ OK 

 
ภาพที่ 54 หน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล 

8. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้อมูลที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที ่55  
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ภาพที่ 55 หน้าต่างแสดงผลการบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ: 

1. เม่ือบันทึกข้อมูลในส่วนนี้แล้ว ข้อมูลในเมนู Your Profile เมนูย่อย Basic Information ส่วนหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ก็จะแสดงข้อมูลตามที่กรอกในเมนู Topic  
2. กรณีที่มีการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลังจากที ่ Generate Template แล้ว จะต้องท าการ Generate 

Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่ แก้ไขเข้าไปใน เอกสารวิทยานิพนธ์   โดยวิธีการ  Generate 

Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 
3. กรณีต้องการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลังจากผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จะต้องท าการยื่น

ค าร้องขออนุญาติแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบก่อน จึงจะสามารถแก้ไขได้ โดยวิธีการยื่นขอแก้ไข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ จะอธิบายในหัวข้อเมนู Revision & Approval หัวข้อการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2.4.2.2 เมนู Committee & Examiner 

เมนูย่อย Committee & Examiner เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลคณบดี ประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบที่ต้องปรากฎในเล่มวิทยานิพนธ์ 

กำร เพิม่ข้อมูลอำจำรย ์

1. เลือกต าแหน่งกรรมการที่ต้องการกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 56  

 
ภาพที ่56 เลือกต าแหน่งของอาจารย์ที่ต้องการ 

2. เม่ือเลือกต าแหน่งของอาจารย์แล้ว ระบบจะปรากฏฟอร์มการกรอกข้อมูลตามต าแหน่งที่ เลือก  ซ่ึงกรณีที่

เลือกกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (advisor) ระบบจะปรากฎแบบฟอร์มที่ให้กรอกอีเมลและเบอร์
โทรศัพท์ดังภาพที่ 57  แต่หากเลือกต าแหน่งอ่ืน ระบบจะไม่ปรากฏฟอร์มการกรอกข้อมูลอีเมลและ เบอร์

โทรศัพท์ ดังภาพที ่58  
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ภาพที ่57 แบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภาพที่ 58 แบบฟอร์มการเพ่ิมข้อมูลคณบดี ประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบ 
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3. ดังภาพที่ 59  ให้พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นของชื่ออาจารย์ลงในช่องหมายเลข 1  โดยระบบจะ
ปรากฎรายชื่ออาจารย์ที่มีชื่อขึ้นต้นตามตัวอักษรที่พิมพ์ลงไป ดังช่องหมายเลข 2  และให้นิสิต/นักศึกษาคลิก

เลือกรายชื่ออาจารย์ที่ต้องการ  

 
ภาพที่ 59 การค้นหาเพ่ือเพ่ิมชื่ออาจารย์ 

4. กรอกยศหรือต าแหน่งทางวิชาการลงในช่อง Prefix (ภาษาไทย เช่น รศ. ดร. หรือภาษาอังกฤษ เช่น Assoc. 
Prof. เป็นต้น) หรือ Postfix (ภาษาอังกฤษ เช่น Ph.D.) ให้เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพที่  
60  

 
ภาพที ่60 การเพ่ิมชื่อยศหรือต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
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5. คลิกปุ่ม Add/Save Committee เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 61  

 
ภาพที ่61 การเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาจารย์ 

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้อมูลที่ มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที ่ 62 และส่วนแสดงผลจะแสดง
ข้อมูล ดังภาพที่ 63 

 
ภาพที่ 62 การแสดงผลการบันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่ 63 การยืนยันการบันทึกข้อมูลบนส่วนแสดงผลหน้าเว็บพอร์ทัล 

กำรแกไ้ขขอ้มูลอำจำรย์ 

1. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลอาจารย์ ให้คลิกที่เครื่องหมายรูปดินสอ (Edit) หลังชื่ออาจารย์ที่ต้องการแก้ไข ดัง
ภาพที ่64  
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ภาพที ่64 การแก้ไขข้อมูลของอาจารย์ 

2. ท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกการแก้ไข หรือ Cancel edit เพ่ือยกเลิกการแก้ไข

ข้อมูล ดังภาพที ่65  

 
ภาพที ่65 การยืนยันการแก้ไขข้อมูลของอาจารย์ 

กำรลบขอ้มูลอำจำรย์ 

1. กรณีต้องการลบข้อมูลอาจารย์ ให้คลิกที่เครื่องหมายถังขยะสีแดง (Delete) หลังชื่ออาจารย์ที่ต้องการลบ ดัง
ภาพที ่66  



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 38 

 
ภาพที่ 66 การลบข้อมูลของอาจารย์ 

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการยืนยันการลบข้อมูล ดังภาพที ่ 67  หากต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่ม OK หรือหากไม่

ต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel เพ่ือยกเลิก 

 
ภาพที่ 67 การยืนยันการลบข้อมูลของอาจารย์ 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่มีการแก้ไขชื่ออาจารย์หรือกรรมการสอบ หลังจากที ่ Generate Template แล้ว จะต้องท าการ  
Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิพนธ์  โดยวิธีการ Generate 
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 

2. กรณีต้องการแก้ไขชื่ออาจารย์หรือกรรมการสอบ หลังจากผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ , 
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องท าการยื่นค าร้องขอแก้ไขจากอาจารย์ที่

ปรึกษาผ่านระบบและได้รับการอนุมัติ จึงจะสามารถแก้ไขได้  โดยวิธีการจะอธิบายในหัวข้อเมนู 
Revision & Approval 

2.4.2.3 เมนู Abstract 

เมนู Abstract เป็นเมนูส าหรับกรอกข้อมูลบทคัดย่อ (Abstract) เพ่ือแสดงข้อมูลที่ส าคัญในงานวิจัย  โดยนิสิต/
นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุค าส าคัญ (Keyword) ของวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับการเขียนบทคัดย่อผ่านฟอร์มในระบบนั้น สามารถท าตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ โดย
การใช้แถบเครื่องมือที่อยู่ในระบบ 
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หมายเหตุ:  เมนู Abstract จะแสดงขึ้นบนแถบเมนูต่อเม่ือนิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว  
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระบบจะไม่แสดงเมนู Abstract 

กำรกรอกข้อมูลบทคดัย่อ (Abstract) 

1. กรอกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย ลงในกล่องข้อความของ Abstract (TH) และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ลง

ในกล่องข้อความของ Abstract (EN) ดังภาพที่ 68  

 
ภาพที่ 68 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลบทคัดย่อ 

2. กรณีที่ต้องการท าตัวเอียงในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมายเลข 1 ภาพที ่69 
2.2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2 ภาพที ่69 
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ภาพที ่69 การท าตัวเอียงในบทคัดย่อ 

3. กรณีที่ต้องการท าตัวห้อยในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1 ภาพที ่70 
3.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 70 การท าตัวห้อยในบทคัดย่อ 

4. กรณีที่ต้องการท าตัวห้อยในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้ 
4.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 71 

4.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 71 

 
ภาพที่ 71 การท าตัวห้อยในบทคัดย่อ 
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5. กรณีที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ 
5.1. หากต้องการให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ต้ังแต่ค าว่า “ผลการศึกษา” ให้คลิกที่หน้าค าว่า “ผลการศึกษา”

เพ่ือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ดังภาพที่ 72  

 
ภาพที่ 72 บทคัดย่อก่อนการขึ้นย่อหน้าใหม่ 

5.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลต้ังแต่ค าว่า “ผลการศึกษา” จะขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 73  

 
ภาพที่ 73 บทคัดย่อหลังการขึ้นย่อหน้าใหม่ 

6. บันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม Save 

กำรกรอกข้อมูลค  ำส ำคญั (Keyword) 

1. เพ่ิมค าส าคัญภาษาไทยลงไปในช่อง KEYWORD (TH) และค าส าคัญภาษาอังกฤษลงไปในช่อง KEYWORD 

(EN) ดังภาพที ่74  
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ภาพที ่74 แบบฟอร์มการเพ่ิมค าส าคัญ 

2. เม่ือพิมพ์ค าส าคัญลงในช่องแล้ว ให้คลิกที่ ADD เพ่ือเพ่ิมค าส าคัญ ดังภาพที่ 75 โดยการพิมพ์ค าส าคัญนั้น 

ให้พิมพ์ทีละค า แล้วคลิก ADD จากนั้นค่อยพิมพ์ค าต่อไป 

 
ภาพที่ 75 การกรอกข้อมูลเพ่ือเพ่ิมค าส าคัญ 

3. เม่ือคลิก ADD แล้ว ค าส าคัญจะปรากฎด้านล่าง ดังภาพที ่76  

 
ภาพที ่76 การแสดงข้อมูลค าส าคัญเม่ือเพ่ิมส าเร็จ 

4. กรณีที่ต้องการลบค าส าคัญ ให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทหลังค าส าคัญที่ต้ องการลบ ดังภาพที ่ 77 และ

คลิกที ่OK เพ่ือยืนยันการลบ หรือคลิกที่ Cancel เพ่ือยกเลิกการลบ ดังภาพที ่78  
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ภาพที ่77 การลบค าส าคัญ 

 
ภาพที ่78 การยืนยันการลบค าส าคัญ 

5. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save 

หมายเหตุ:  

1. กรณีที่ มีการแก้ไขข้อ มูลบท คัดย่อ หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องท าการ  Generate 
Template ใหม่อีกครั้ง เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปใน เอกสารวิทยานิพนธ์  โดยวิธีการ  Generate 
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 

2. การกรอกข้อมูลค าส าคัญ (Keyword)  การกรอกค าส าคัญภาษาไทย สามารถกรอกได้ทั้งค าภาษาไทยและ  
ค าภาษาอังกฤษ และการกรอกค าส าคัญภาษาอังกฤษสามารถกรอกได้เพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียวเท่านั้น 

2.4.2.4 เมนู Acknowledgement 

เมนู Acknowledgement เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศ ซ่ึงเป็นข้อความที่กล่าวถึงผลงาน
และแสดงความขอบคุณบุคคลที่เก่ียวข้องหรือที่ให้ความช่วยเหลือต่าง  ๆ ทั้งนี้ฟอร์มการกรอกข้อมูลของ

กิตติกรรมประกาศ จะมีความแตกต่างจากฟอร์มของหัวข้อ วิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ ตรงที่ฟอร์มของ
กิตติกรรมประกาศจะไม่มีเครื่องมือในการท าเป็นตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยก 

กำรกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศ 

1. กรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศลงในกล่องข้อความของ Acknowledgement text ดังภาพที ่79  
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ภาพที่ 79 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศ 

2. กรณีที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1. หากผู้ใช้งานต้องการให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ต้ังแต่ค าว่า “ขอขอบพระคุณ”  ให้คลิกที่หน้าค าว่า 
“ขอขอบพระคุณ” เพ่ือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ดังภาพที่ 80  

 
ภาพที ่80 กิตติกรรมประกาศก่อนการขึ้นย่อหน้าใหม่ 

2.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลต้ังแต่ค าว่า “ขอขอบพระคุณ” จะขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 81  

 
ภาพที ่81 กิตติกรรมประกาศหลังการขึ้นย่อหน้าใหม่ 
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3. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save 

หมายเหตุ: 

1. ข้อมูลกิตติกรรมประกาศจะต้องเป็นภาษาที่เลือกเขียน วิทยานิพนธ์ เช่น เลือกท าวิทยานิพนธ์ เป็น
ภาษาไทย จะต้องกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทย หากเลือกเขียน วิทยานิพนธ์ เป็น

ภาษาอังกฤษ จะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
2. กรณีที่ มีการแก้ไขข้อมูลกิตติกรรมประกาศ หลังจากที่  Generate Template แล้ว จะต้องท าการ 

Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยวิธีการ Generate 

Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 

2.4.2.5 เมนู Biography 

เมนู Biography เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับกรอกประวัติของนิสิต/นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

กำรกรอกข้อมูลประวตัิผู้เขียนวิทยำนิพนธ ์

1. กรอกข้อมูลประวัติของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ในแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 82  

 
ภาพที่ 82 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
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2. เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ: กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องท า

การ Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยวิธีการ Generate 
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 

2.4.2.6 เมนู Template Settings 

เมนูย่อย Template Settings เป็นเมนูส าหรับต้ังค่าภาษา รูปแบบตัวอักษร และขนาดของตัวอักษรที่จะใช้ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ 

กำรตั้งคำ่ Template 

1. เลือกภาษา และรูปแบบตัวอักษรที่จะใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 83  

 
ภาพที่ 83 การต้ังค่าภาษา และรูปแบบตัวอักษรในเล่มวิทยานิพนธ์ 

2. เลือกขนาดตัวอักษรในแต่ละหน้าที่จะใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 84 โดยมีหน้าเอกสารที่สามารถ ต้ั งค่า
ขนาดตัวอักษรได้ คือ 

2.1. หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
2.2. หน้าบทคัดย่อภาษาไทย 

2.3. หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
2.4. หน้ากิตติกรรมประกาศ 
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2.5. หน้าประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพที่ 84 การต้ังค่าขนาดตัวอักษรในเล่มวิทยานิพนธ์ 

3. คลิกทีปุ่่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ: กรณีที่ มีการแก้ไขการต้ังค่า  Template หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องท าการ 

Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิพนธ์  โดยวิธีการ  Generate 
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template 

2.4.2.7 เมนู Approval history 

เมนู Approval history เป็นเมนูที่เก็บประวัติการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
(Draft version) และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version)  หรือนิสิต/นักศึกษาสามารถตรวจสอบ

สถานะการอนุมัติหรือรอการอนุมัติผ่านเมนูนี้ได้อีกทางหนึ่ง 

กรณีที่นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานระบบครั้งแรกและยังไม่เคยได้รับการอนุมัติใด ๆ  ทีเ่มนู Approval history จะ

แสดงดังผลภาพที่ 85 เม่ือคลิกที่เมนูดังกล่าว ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงประวัติ ดังภาพที ่86  และหากต้องการ
ปิดหน้าต่าง ให้คลิกที่ลูกศรเพ่ือท าการปิดหน้าต่าง 
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ภาพที ่85 เมนู Approval history เม่ือเริ่มต้นใช้งาน 

 
ภาพที่ 86 หน้าต่างของเมนู Approval history เม่ือเริ่มต้นใช้งาน 

กรณีที่นิสิต/นักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ แล้ว เมนู Approval history จะแสดง 

Approval status ดังภาพที่ 87 เม่ือคลิกเข้าไปจะแสดงหน้าต่างประวัติการอนุมัติ ดังภาพที่ 88  

 
ภาพที่ 87 เมนู Approval history ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ 
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ภาพที ่88 หน้าต่างของเมนู Approval history ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ 

2.4.3 เมนู Revision & Approval 

หลังจากที่นิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลลงในเว็บพอร์ทัลครบทั้ง 2 เมนูข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ คือการใช้งาน Writer-S Add- in เพ่ือสร้าง 

Template โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และเริ่มการเขียนเอกสาร 
ก่อนจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบ Web portal หรือที่ระบบ Writer-S Add-in ใช้ค าว่า “Save to Cloud” 
ส าหรับรายละเอียดการใช้งาน Writer-S Add-in จะกล่าวถึงในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in 

เมนู Revision & Approval  เป็นเมนูที่แสดงรายการของโครงร่างวิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทีน่ิสิต/นักศึกษาบันทึกผ่าน Writer-S Add-in บนโปรแกรม Microsoft Word เพ่ือใช้

ส าหรับส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่  
1. การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. การแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
4. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5. การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

การขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 ส่วนนี้ ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีขั้นตอนไม่ครบทุกส่วน เช่น บาง
มหาวิทยาลัยไม่ก าหนดให้ส่งโครงร่างสารนิพนธ์ ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาที่ท าสารนิพนธ์ จะไม่ต้องท าขั้นตอนการส่ง

และการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์  และในบางมหาวิทยาลัยไม่ก าหนดให้มีการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ดังนั้น
นิสิต/นักศึกษาก็จะไม่มีขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง เป็นต้น 
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กรณีที่เข้าใช้งานเมนู Revision & Approval ครั้งแรก นิสิต/นักศึกษาจะพบหน้าเว็บพอร์ทัลเป็นดังภาพที่ 89 ซ่ึง
เป็นกล่องข้อความ LaTax submit form ที่แสดงขึ้นเพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาที่ใช้โปรแกรม LaTex ในการเขียน 

สามารถอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวมาที่หน้าเว็บพอร์ทัลได้ 

 
ภาพที ่89 หน้าเว็บพอร์ทัลของเมนู Revision & Approval เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรก 

กำรอัพโหลดไฟลจ์ำกโปรแกรม LaTex 

1. คลิกที่ click here บนกล่องข้อความ ดังภาพที่ 90  

 
ภาพที่ 90 กล่องข้อความแจ้งให้สามารถอัพโหลดไฟล์จากโปรแกรม LaTax 

2. คลิก Choose file เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด ดังภาพที่ 91 
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ภาพที่ 91 เลือกไฟล์ของโปรแกรม LaTex 

3. คลิก Upload & Compile เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้าสู่เว็บพอร์ทัล ดังภาพที่ 92 

 
ภาพที่ 92 อัพโหลดไฟล์ของโปรแกรม LaTex 

หมายเหตุ:   
1. เม่ือมีการอัพโหลดไฟล์ LaTex ผ่าน LaTeX submit form  ในครั้งแรกส าเร็จแล้ว ข้อความดังกล่าวจะไป

ปรากฏด้านบนสุดของ revision 
2. ไฟล์ที่อัพโหลด ผ่าน LaTeX submit form ต้องบีบอัดไฟล์ (compress) รวมมาเป็น 1 ไฟล์ และเป็นไฟล์

นามสกุล .zip, .tar, .gz หรือ .tar.gz เท่านั้น 
3. ไฟล์ที่อัพโหลดผ่าน LaTeX submit form จากข้อ 1 ด้านในต้องมีไฟล์ main.tex (case sensitive) อยู่

ภายใน ดังภาพที่ 93 
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ภาพที่ 93 ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ที่ Compress latex project 

2.4.3.1 กำรส่งโครงรำ่งวทิยำนิพนธ ์

เม่ือนิสิต/นักศึกษาต้องการส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถท า
ได้ดังนี้ 

1. เข้าใช้งานเมนู Revision & Approval 
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ต้องการส่ง ระบบจะแสดงข้อมูลของเวอร์ชันนั้น พร้อมฟอร์มการ

ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Details of revision) ดังภาพที่ 94  
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ภาพที ่94 รายการเวอร์ชันของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3. การใช้งาน Details of revision ดังภาพที่ 94 ในข้อที่ 2 สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ 

3.1. Messages: นิสิต/นักศึกษาสามารถเขียนข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยข้อความดังกล่าวจะถูกแนบ
ไปในฟอร์มการขออนุมัติ ดังภาพที ่95  

 
ภาพที ่95 การใช้งาน Messages ใน Details of revision 

3.2. Attachment: นิสิต/นักศึกษาสามารถแนบไฟล์ เพ่ิมเติมเข้าไปในฟอร์มการขออนุมัติได้ โดยคลิกที่ 
Choose Files จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ ไฟล์จะปรากฎขึ้นมา ดังภาพที ่96 
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ภาพที ่96 การใช้งาน Attachment ใน Details of revision 

3.3. คลิกปุ่ม Save Proposal เพ่ือส่งเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา ดังภาพที ่97  

 
ภาพที่ 97 การยืนยันการส่งค าร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการส่ง ดังภาพที่ 98  

 
ภาพที ่98 กล่องข้อความยืนยันการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5. หลังจากยืนยันการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) นิสิต/นักศึกษาจะสังเกตที่เวอร์ชันบนสุดของเมนู จะ
ปรากฎค าว่า (PENDING) PROPOSAL ซ่ึงหมายความว่าในขณะนี้ระบบได้ส่งค าร้องไปยังอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้ว และก าลังรอรับผลการพิจารณาของเวอร์ชันดังกล่าวจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที ่99  

 
ภาพที ่99 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังการส่งค าร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 1  

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) Please review advisee's proposal 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ส าเนา) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ส าเนา) 
ตารางที่ 1 อีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 100 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

6. หลังจากได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการเห็นชอบของอาจา รย์ที่

ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที ่101 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ส าเนา) 
3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (นักศึกษา) 
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หากอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต/นักศึกษาจะต้องท าการแก้ไขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงท าการส่งขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ใหม่อีกครั้ง 

7. หลังจากได้รับอีเมลเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลอีกฉบับเพ่ือขออนุมัติโครงร่าง

วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ โดยอีเมลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา นิสิต/
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 อีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ

กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ

กรรมการบริหารคณะ (ส าเนานักศึกษา) 
4 เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

(Graduate Staff) 
ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่) 
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ภาพที่ 102 ตัวอย่างอีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ 

เม่ือเจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มาบันทึกลงในฟอร์ม

แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) นิสิต/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(Advisor) 

ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการ
บริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(Co-advisor) 

ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ

กรรมการบริหารคณะ (นักศึกษา) 
4 เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

(Graduate Staff) 

ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ

กรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่) 
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ภาพที่ 103 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ 

จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนจาก (PENDING) PROPOSAL เป็น PROPOSAL ที่มีเครื่องหมายถูก

ก ากับไว้ ดังภาพที่ 104  

 
ภาพที่ 104 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ:  ในบางมหาวิทยาลัยกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเลือกท าสารนิพนธ์ อาจจะไม่ต้องส่งโครงร่างสารนิพนธ์ 
ดังนั้นการใช้งานระบบก็จะไม่มีขั้นตอนการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่จะให้ส่งได้เพียงวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และ/
หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 60 

2.4.3.2 กำรแกไ้ขโครงรำ่งวทิยำนพินธ ์

โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่สามารถแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์บนเมนู Topic และ

อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบบนเมนู Committee & Examiner ทีป่รากฏอยู่ในเมนู Electronics Form 
ได้  โดยภาพที่ 105 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในเมนู Topic จะไม่ปรากฎปุ่ม Save หรือไม่สามารถแก้ไขข้อมูล

ใด ๆ ได้ 

 
ภาพที ่105 เมนู Topic ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

และภาพที ่106 แสดงให้เห็นว่าเมนู Committee & Examiner จะไม่ปรากฎตัวเลือกต าแหน่งของอาจารย์ ซ่ึง

หมายถึงไม่สามารถ เพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ 
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ภาพที่ 106 เมนู Committee & Examnier ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาต้องการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ จะต้อง

ด าเนินการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ และต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบจึงจะ
อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ โดยการส่งค าร้องขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถท าได้ดังนี้ 

1. เข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval 
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่ง  ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการขอแก้ไขหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ขึ้นทางด้านขวาของเมนู Revision & Approval ดังภาพที่ 107  
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ภาพที่ 107 แบบฟอร์มการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3. คลิกที่ลิงก์ click here (หมายเลข 2) ภายใต้ข้อความ “Change proposal details (topic, advisor or 

examiners)  please click here to make an agreement request to advisor” ทีป่รากฎเหนือปุ่มค าสั่ง 
Save as DRAFT VERSION ดังภาพที่ 107 (ในกรณีทางมหาวิทยาลัยที่ไม่มีขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ ฉบับ

ร่างระบบจะแสดงปุ่ม Save as COMPLETE VERSION แทน)  
4. ระบบจะแสดงฟอร์มยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 108  โดยให้คลิกที่ OK เพ่ือยืนยัน หรือ

คลิกที่ Cancel เพ่ือยกเลิกการขอแก้ไข  ระบบจะส่งอีเมลค าร้องขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 5  

 

ภาพที่ 108 หน้าต่างยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ตารางที่ 5 อีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที ่109 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

5. เม่ืออาจารย์ที่ปรึกษาท าการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไข หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 6  และที่

เมนู Revision & Approval จะสามารถเลือกเวอร์ชันใหม่ส่งเป็น Proposal ได้อีกครั้ง และเมนู Electronic 
form ในเมนูย่อย Topic และ Committee & Examiner จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้  

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ส าเนา: อาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม) 
3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ส าเนา: นักศึกษา) 
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ตารางที่ 6 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 110 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

6. เม่ือท าการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว นิสิต/นักศึกษา
จะต้องท าการ Generate Template ใหม่ที่ระบบ Writer-S Add-in และ Save to Cloud บันทึกเอกสาร

วิทยานิพนธ์มาที่ Web portal 
7. เลือกเวอร์ชันเอกสารที่ต้องการ และด าเนินการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่  

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
(ส าเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

(ส าเนา: นักศึกษา) 
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2.4.3.3 กำรส่งวทิยำนพินธฉ์บบัรำ่ง 

ในหลายมหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิต/นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและ อนุ มัติ

ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense) จึงจะสามารถส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้  โดยวิธีการส่งค า
ร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ท าได้ดังนี้ 

1. บันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่างผ่าน Writer-S Add-in (Save to Cloud) 
2. กดปุ่ม Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพ่ือตรวจสอบผลการคัดลอก

วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซ่ึงอาจจะใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง ซ่ึงขึ้นกับจ านวนคิวท่ีส่งข้อมูลไปตรวจสอบ  

 

ภาพที ่111 การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ 
 

3. เม่ือได้รับผลการตรวจสอบ โดยระบบแสดงเป็นจ านวน % ความคล้ายคลึง ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือเปิดหน้า
รายงานผล (Plagiarism Checking Report) ได้  
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ภาพที่ 112 หน้า Plagiarism Checking Report จากระบบอักขราวิสุทธิ์ 

 

4. เลือกเวอร์ชันเอกสารที่ ต้องการส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และคลิกที่ปุ่ม Save as DRAFT VERSION  
ดังภาพที่  113  โดยหากต้องการส่งข้อความหรือแนบไฟล์อ่ืนก็สามารถท าได้ เช่นเดียวกับการส่งโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 113 การยืนยันการส่งค าร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

5. ระบบจะส่งค าร้องไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และจะแสดงเอกสารเวอร์ชันบนสุดของเมนู ระบุค าว่า (PENDING) 

DRAFT และรอรับผลการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที ่114  

 
ภาพที ่114 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังการส่งค าร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่างไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 7  
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ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ฉบับร่าง (อาจารย์ที่
ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (ส าเนา: 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (ส าเนา: 
นักศึกษา) 

ตารางที่ 7 อีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 115 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

6. หลังจากได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการเห็นชอบของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 8  
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ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ฉบับร่าง (อาจารย์ที่
ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (ส าเนา: 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (ส าเนา: 
นักศึกษา) 

ตารางที่ 8 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

 
ภาพที่ 116 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนจาก (PENDING) DRAFT เป็น DRAFT ที่มีเครื่องหมายถูกก ากับ ไว้  
ดังภาพที่ 117  
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ภาพที ่117 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากทีว่ิทยานิพนธ์ฉบับร่างได้รับการอนุมัติ 

2.4.3.4 กำรส่งวทิยำนพินธฉ์บบัสมบรูณ ์

เม่ือนิสิต/นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (defense) ผ่านแล้ว และพร้อมส่งเล่มวิทยานิพนธ์  นิสิต/นักศึกษา
จะต้องกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data  ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อเมนู Report Data  ก่อนน าส่งเล่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หากนิสิต/นักศึกษาไม่กรอกข้อมูลในเมนู Report Data ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยวิธีการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ท าได้ดังนี้ 

1. บันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งผ่าน Writer-s Add-in (Save to Cloud) 

2. กดปุ่ม Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพ่ือตรวจสอบผลการคัดลอก
วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซ่ึงอาจจะใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง ขึ้นกับจ านวนคิวท่ีส่งข้อมูลไปตรวจสอบ และเม่ือ

ได้รับผลการตรวจสอบซ่ึงระบบจะแสดงเป็น % ความคล้ายคลึง ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือเปิดหน้ารายงานผล 
(Plagiarism Checking Report) ได้ 

 

ภาพที ่118 การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ 
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3. กรณีที่นิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลที่เมนู Report Data เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกเวอร์ชันที่ต้องการส่ง เป็น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิกที่ Save as COMPLETE VERSION  โดยหากต้องการส่งข้อความหรือแนบ

ไฟล์อ่ืนก็สามารถท าได้ ดังภาพที่ 119  

 
ภาพที่ 119 แบบฟอร์มการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  กรณีที่ยังไม่ระบุข้อมูลในเมนู Report Data แต่กดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนว่า 
Please complete the form on “REPORT DATA” menu. 

 
ภาพที ่120 การแจ้งเตือนเม่ือยังไม่กรอกข้อมูล Report Data 
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4. ระบบจะส่งค าร้องไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และจะแสดงเอกสาร เวอร์ชันบนสุดของเมนู พร้อมทั้งระบุ ค าว่า 
(PENDING) COMPLETE และรอรับผลการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที่ 121  

 
ภาพที่ 121 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา

ร่วม (ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 9  

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส าเนา: 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส าเนา: 
นักศึกษา) 

ตารางที่ 9 อีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 122 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5. หลังจากได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการเห็นชอบของอาจารย ์

ที่ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 10  

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อาจารย์

ที่ปรึกษา) 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส าเนา: 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส าเนา: 
นักศึกษา) 

ตารางที่ 10 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที ่123 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนจาก (PENDING) COMPLETE เป็น COMPLETE ที่มีเครื่องหมายถูก

ก ากับ ดังภาพที ่124  

 
ภาพที ่124 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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2.4.3.5 กำรแกไ้ขวทิยำนิพนธฉ์บับสมบรูณ์ 

ภายหลังวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะแสดงเมนูย่อย Revise 

Completed Version เพ่ิมขึ้นมาภายใต้เมนู  Revision & Approval  โดยนิสิต/นักศึกษาจะใช้งานในกร ณี 
ที่ต้องการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยการท าค าร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงมีขั้นตอนการใช้

งานดังภาพที่ 125  

 
ภาพที่ 125 แบบฟอร์มค าขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

1. เข้าเมนู Revision & Approval และคลิกที่เมนู Revise Completed Version 

2. กรอกข้อมูลองขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ 
2.1. ช่วงเลขหน้าที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไข 

2.2. เหตุผลท่ีขอแก้ไข 
2.3. วันที่คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ 
2.4. คลิกที่ปุ่ม Submit request เพ่ือส่งค าขอไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ระบบจะส่งอีเมลขออนุมัติแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 11 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส าเนา: อาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม) 
3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษา) 

ตารางที่ 11 อีเมลขขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 126 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

3.1. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติให้แก้ไข ระบบจะส่งอีเมลต่อไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่รับทราบว่าเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ส่งไปนั้นมีการขอแก้ไขและเจ้าหน้าที่จะต้อง
พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังตารางที่ 12 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 
(Graduate Staff) 

ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เจ้าหน้าที่) 

ตารางที่ 12 อีเมลแจ้งขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

3.2. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่อนุมัติให้แก้ไข ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจา รย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนิสิต/นักศึกษา  ซ่ึงนิสิต/นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปแ ก้ไข

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบได้ ดังตารางที่ 13 

ล ำดับ ผู้ร ับ หัวข้อ 

1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(ส าเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

3 นิสิต/นักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(ส าเนา: นักศึกษา) 

ตารางที่ 13 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที ่127 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

4. จากข้อ 3.1 เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมลแจ้งขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าสามารถ

ให้แก้ไขได้หรือไม่ เม่ือเจ้าหน้าที่ระบุผลการพิจารณาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลผลการพิจารณาไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 13  

5. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและเจ้าหน้าที่อนุมัติให้แก้ไข วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ครบทั้ง 2 ท่านแล้ว 
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกยกเลิกออกจากระบบ และเอกสารเวอร์ชัน COMPLETE 
ที่มีเครื่องหมายถูกก ากับไว้จะถูกลบออกจากหน้ารายการเอกสาร  

6. เม่ือนิสิต/นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย และบันทึกไฟล์ (Save to Cloud) จาก Writer-S 
Add-in มาที่เว็บพอร์ทัลแล้ว จะสามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบใหม่ได้อีกครั้ง 

2.4.4 เมนู Report Data 

เมนู Report Data เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูล ก่อนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจา รย์ที่
ปรึกษาผ่านระบบ โดยจะแบ่งเป็น 3 เมนูย่อย ดังภาพที่ 128 ได้แก่ 

1. After Defense (ข้อมูลหลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 
2. Research Mapping (ประเภท/กลุ่มสาขาการวิจัย) 

3. Publication (เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ หรืองานวิจัยต่าง ๆ) 
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ภาพที่ 128 เมนู Report Data และเมนูย่อย 

หมายเหตุ:  ในบางมหาวิทยาลัยจะไม่ปรากฏเมนูย่อย After Defense และ Reserch Mapping เนื่องจากทาง

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กรอกข้อมูล  ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะกรอกข้อมูลเฉพาะเมนูย่อย 
Publication เพียงเมนูเดียว 

 

2.4.4.1 เมนู After Defense 

เมนู After defense เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาใช้งานเพ่ือกรอกข้อมูลผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือการสอบ 

Defense และระบุการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ 3 ส่วน ดังภาพที่ 129 ได้แก่ 
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ภาพที่ 129 ส่วนประกอบของเมนู After Defense 

1. Plagiarism Detection เป็นข้อมูลเปอร์เซ็นการซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 

1.1 การใช้โปรแกรม Turnitin: ให้นิสิต/นักศึกษาระบุเปอร์เซ็นการซ้ าซ้อนที่ตรวจผ่านโปรแกรม  
Turnitin พร้อมทั้งแนบรายงานผลการตรวจสอบเป็นไฟล์ .PDF 

1.2 การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : ระบบจะดึงข้อมูลผลการตรวจสอบมาระบุให้โดยอัตโนมัติ นิสิต/
นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องกรอก 

2. Evaluation เป็นข้อมูลผลการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ดีมาก, ดี, ผ่าน และไม่ผ่าน (Very Good, 

Good, Passed, Not Passed)  โดยให้นิสิต/นักศึกษาเลือก ด้วยการท าเครื่องหมายหน้าผลการพิจารณา
ที่ได้รับ 

3. Dissemination เป็นข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถเลือกว่าจะให้เผยแพร่
หรือปกปิดวิทยานิพนธ์ กรณีปกปิดจะอนุญาตให้เผยแพร่ได้เม่ือใด ซ่ึงหากเกินช่วงเวลาการเผยแพร่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เช่น 10 ปี ระบบจะแจ้งเตือน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ 

3.1 การเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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3.2 การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ 

 

ภาพที่ 130 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล After defense 

เม่ือนิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ:  

1. บางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีการกรอกข้อมูลในส่วน Plagiarism Detection 
2. กรณีที่เลือกปกปิดวิทยานิพนธ์สามารถก าหนดระยะเวลาในการปกปิดสูงสุด 10 ปี หรือตามที่แต่ละ

มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องระบุเหตุผลการปกปิด 
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2.4.4.2 เมนู Research Mapping 

เมนู Research Mapping เป็นการระบุหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และการออก

รายงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยการจัดหมวดหมู่แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 131 ได้แก่ 

 
ภาพที่ 131 ส่วนประกอบของเมนู Research Mapping 

1. Subject Area / Subject Category เป็นการระบุกลุ่มสาขาหลักและสาขาย่อยในการท าวิจัย โดยสามารถ
ระบุได้มากกว่า 1 สาขา 

2. Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) เป็นการระบุกลุ่มอุตสาหกรรมการท าวิจั ย ตา ม

ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น 
3. การระบุกลุ่มโครงการวิจัย โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม 

เม่ือนิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ:  การระบุหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์นั้น นิสิต/นักศึกษาควรจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การระบุ
หมวดหมู่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
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2.4.4.3 เมนู Publications 

เมนู Publications เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาใช้งานเพ่ือระบุการเผยแพร่ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการที่เก่ียวข้อง

กับวิทยานิพนธ์ โดยในเมนู Publications แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังภาพที่ 132 ได้แก่ 

 
ภาพที่ 132 หัวข้อย่อยของเมนู Publications 

1. ISI/Scopus Search เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลวารสาร พร้อมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลวารสารที่ มีการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ผ่านทางหน้าจอของระบบไอทีสิสได้ ซ่ึงถือเป็นฐานข้อมูลส า คัญใน
วงการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

2. Publication Forms เป็นการกรอกข้อมูลเอกสารการตีพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น วารสาร/บทความ ในกรณีที่นิสิต/
นักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอ่ืน, การประชุมวิชาการ และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3. Your Publications เป็นส่วนแสดงผลสรุ ปรา ยกา รข้ อมูลทั้งหมดจ าก เมนู ISI/Scopus Search และ 
Publication Forms 
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กำร ใชง้ำนแบบฟอรม์ ISI/Scopus Search 

ขั้นตอนการใช้งานแบบฟอร์ม ISI/Scopus Search แสดงดังภาพที ่ 133 ดังนี้ 

 
ภาพที ่133 ส่วนประกอบของ ISI/Scopus Search 

1. ระบบจะแสดงนามสกุลและตัวแรกของชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ) ขึ้นในฟอร์ม หากผู้ใช้งานได้ท าการตีพิมพ์

ลงในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ด้วยชื่อ-นามสกุลต่างจากนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ 
2. ระบบจะระบุปี ค.ศ. ที่ผู้ใช้งานเริ่มเข้าศึกษา ณ สถาบันการศึกษาถึงปี ค.ศ.ปัจจุบัน 
3. กดปุ่ม Press to search เพ่ือค้นหาข้อมูลจากทั้ง 2 ฐานข้อมูล 

4. ระบบจะแสดงผลข้อมูลวารสารจากการค้นหา กรณีที่ค้นหาไม่พบระบบจะแจ้ง “not found” ดังข้อ 1 
ใน ภาพที่ 134  และกรณีที่ค้นหาพบระบบแสดงรายการวารสาร ดังข้อ 2 ภาพที่ 134 จากนั้นจะสามารถ

เลือกรายการวารสารที่ต้องการได้ 
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ภาพที่ 134 ตัวอย่างการแสดงผลการค้นหาใน ISI/Scopus Search 

5. คลิกปุ่ม Confirm & Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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กำรกรอกข้อมูลใน Publication Forms 

Publication Forms จะมีประเภทข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยให้เลือก 3 รายการ ดังนี้ 

1. Journal/Article เป็นแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลวารสาร/บทความตีพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ภายใน
ฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS  โดยนิสิต/นักศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ red star ( * ) ซ่ึงหมายถึงฟอร์มการข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องกรอกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 135  

 
ภาพที่ 135 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Journal/Article 
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2. กรณีเลือกกรอกข้อมูลเป็น Conference หรือเป็นการกรอกข้อมูลการประชุมทางวิชาการ แบบฟอร์มจะมี
รูปแบบเป็นดังภาพที ่ 136  

 
ภาพที ่136 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Conference  
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3. กรณีเลือกกรอกข้อมูลเป็น Intellectual หรือข้อมูลการจดสิทธ์ิบัตรหรืออนุสิทธ์ิบัตร ซ่ึงแบบฟอร์มจะมี
รูปแบบดังภาพที่ 137  

 
ภาพที่ 137 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Intellectual 
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กำรแสดงผลใน Your Publications 

ผลจากการเลือกผลงานที่ตีพิมพ์จากส่วนของ ISI/Scopus และการกรอกข้อมูลในส่วนของ Publication Forms 

จะแสดงในเมนู Your Publications ดังภาพที่  138  ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาต้องการลบผลงานที่แสดงอยู่ใน 
Your Publications ให้คลิกที่ค าว่า Delete ทีอ่ยู่หลังแต่ละรายการ 

 
ภาพที่ 138 การแสดงผลการตีพิมพ์ผลงาน 

2.4.5 เมนู Submission Document 

การน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยนั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องแนบใบน าส่งวิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้น

จากระบบด้วย โดยต้องพิมพ์ใบน าส่งออกจากเมนู Submission Document ดังภาพที ่139  ซ่ึงใบน าส่งที่มีความ
สมบูรณ์จะมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. มีบาร์โค้ดปรากฏขึ้นที่ใบน าส่ง 
2. ข้อมูลครบถ้วน และไม่ปรากฏค าว่า “NO DATA” 
3. มีการลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของเอกสารแล้ว 
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ภาพที ่139 ตัวอย่างใบน าส่งวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ 

เม่ือได้ใบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากเว็บพอร์ทัลแล้ว ให้นิสิต/นักศึกษาพิมพ์ใบน าส่งวิทยานิพนธ์ พร้อมเล่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ออกมาจากไฟล์ในหน้าเว็บพอร์ทัล ส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้เม่ือบัณฑิต
วิทยาลัยได้ยิงบาร์โค้ดเพ่ือรับเอกสารแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Hard Copy) 

ให้กับนิสิต/นักศึกษา เพ่ือยืนยันการส่งเล่มฯ ซ่ึงถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการท าวิทยานิพนธ์   
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3. กำรใช้งำน Writer-S Add-in 

Writer-S Add-in เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในระบบไอทีสิส เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ติดต้ังบน Microsoft 
Word เพ่ือใช้ในการสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์ ใช้ในการจัดหน้าและจัดรูปแบบต่าง ๆ ใน

เล่มวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปเล่ม 

ก่อนการใช้งาน Writer-S Add-in นั้น สิ่งแรกที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องตรวจสอบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดต้ัง  

Writer-S Add- in นั้นต้องใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เป็น Microsoft Windows 7 ขึ้นไป และมีการติดต้ัง 
Microsoft Word 2010 ขึ้นไป  ไม่สามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ Mac OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ได้ 

ต่อมาให้ตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ว่าเป็นแบบ 32  bit (x86) หรือ 64 bit (x64) แล้ว

จึงเลือกติดต้ัง Writer-S Add-in ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.1 กำรตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏบิตัิกำรวนิโดวส ์

ก่อนการติดต้ัง Writer-S Add-in นั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ต้องการติดต้ัง ว่าเป็นแบบ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) เพ่ือจะได้ติดต้ัง Writer-S 
Add-in ด้วยเวอร์ชันทีถู่กต้อง โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

1. ไปที่ My Computer หรือ This PC ดังภาพที่ 140  

 
ภาพที ่140 ไอคอน My Computer หรือ This PC 
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2. คลิกขวา เลือกที่ Properties ดังภาพที่ 141  

 
ภาพที่ 141 เมนู Properties ของ My Computer หรือ This PC 

3. ในหน้าต่าง System ใหน้ิสิต/นักศึกษาสังเกตที่ System type 
3.1. กรณีที่ เป็น Windows 8 ขึ้นไปจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพที่  142  จากภาพ System type คือ 64 -bit 

Operating System, x64 -base processor หมายถึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 64 bit ซ่ึงหมายถึง

ผู้ใช้งานจะต้องเลือกดาวน์โหลดไฟล์ Writer-S Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลเป็น iThesis x64 
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ภาพที่ 142 System type กรณี Windows 8 ขึ้นไป 

3.2. กรณีเป็น Windows 7 จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 143  จากภาพ System type คือ 32-bit Operating 

System หมายถึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 32 bit ซ่ึงหมายถึงจะต้องเลือกดาวน์โหลดไฟล์ Writer-S 
Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลเป็น iThesis x86 
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ภาพที่ 143 System type กรณี Windows 7 

3.2 กำรดำวนโ์หลดและตดิตั้ง Prerequisite programs 

เม่ือทราบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะท าการติดต้ังแล้ว ให้ นิสิต/
นักศึกษาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีการติดต้ังโปรแกรมเหล่านี้แล้วหรือไม่ 

1. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 
2. Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable  โดยการติดต้ังนั้น ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของ

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 

2.1. Package x86 (for 32-bit) 
2.2. Package x64 (for 64-bit)  

การติดต้ังโปรแกรมดังกล่าว จะท าให้การติดต้ังและการท างานของ Writer-S Add-in สมบูรณ์ ถ้าไม่มีการติดต้ัง
โปรแกรมทั้ง 2 ตัวนี้ก่อน จะท าให้นิสิต/นักศึกษาไม่สามารถติดต้ัง Add-in ได้  
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วิธ ีกำรตรวจสอบกำรติดตัง้โปรแกรม 

1. ค้นหาที่ส่วนการค้นหาโปรแกรม (Search) ด้วยค าว่า Control Panel โดยสามารถค้นหาเมนูได้ ตัวอย่างดัง

ภาพที ่144 หรือคลิกที่เมนู Control Panel บนหน้าเดสก์ท็อป 

 
ภาพที่ 144 ไอคอน Control Panel  

2. เลือกดูในมุมมองของ Category (หมายเลข 1) และคลิกเลือก Programs (หมายเลข 2) ดังภาพที ่145  

 
ภาพที่ 145 หน้าต่าง Control Panel 

3. คลิกที่ Programs and Features ดังภาพที่ 146  
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ภาพที ่146 หน้าต่าง Programs ใน Control Panel 

4. เม่ือคลิกตามในข้อที่ 3 จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Programs and Features ขึ้น และแสดงโปรแกรมทีติ่ดต้ังอยู่

ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้นิสิต/นักศึกษาตรวจสอบว่ามีโปรแกรมทั้ง 2 ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2 
ติดต้ังอยู่แล้วหรือไม่ ดังภาพที ่147  

4.1. กรณีที่มีการติดต้ังโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว นิสิต/นักศึกษาสามารถติดต้ัง 
Writer-S Add-in ได้ทันที  ส าหรับวิธีการติดต้ัง Writer-S Add-in สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การ
ดาวน์โหลดและการติดต้ัง Writer-S Add-in 

4.2. กรณีที่ไม่มีการติดต้ังโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม หรือมีการติดต้ังเพียง 1 โปรแกรม ให้นิสิต/นักศึกษาติดต้ัง
โปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมให้ครบก่อน จึงจะสามารถติดต้ัง Writer-S Add-in ได้ 

 
ภาพที่ 147 รายการโปรแกรมที่ต้องติดต้ัง 

หมายเหตุ:  กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดต้ังทั้ง 2 โปรแกรมในเวอร์ชันที่สูงกว่า 2010 แล้ว นิสิต/นักศึกษา
สามารถติดต้ัง Writer-S Add- in ได้ทันที แต่ถ้ามีการติดต้ังโปรแกรมใน เวอร์ชันที่ต่ ากว่า จะไม่สามารถติดต้ัง 

Writer-S Add-in ได้ จะต้องติดต้ัง Prerequisite programs ด้วยเวอร์ชันใหม่ 
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วิธ ีกำรติดตัง้โปรแกรม 

1. ติดต้ัง Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (กรณีที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต้ัง Add-

in มีการติดต้ังโปรแกรม Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime อยู่แล้ว ให้ไปที่ข้อ 2) 
1.1. คลิกที่ Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime บนเว็บพอร์ทัล ดังภาพที่ 148  

 
ภาพที ่148 โปรแกรม Visual Studio บนหน้าเว็บพอร์ทัล 

1.2. เลือกต าแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภาพที่ 149 จากนั้นให้คลิกปุ่ม Save 
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ภาพที่ 149 หน้าต่างบันทึกไฟล์ส าหรับติดต้ังโปรแกรม 

1.3. การติดต้ังสามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1.3.1.วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพ่ือติดต้ัง ดังภาพที่ 150  

 
ภาพที ่150 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล 

1.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน

นั้น ดังภาพที่ 151  

 
ภาพที่ 151 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลด 

1.4. กรณีปรากฎหน้าต่าง User Account control ให้คลิกที่ Yes เพ่ือเข้าสู่การติดต้ัง 
1.5. ให้ท า เครื่องหมายหน้าข้อความ “ I have read and accept the license terms.” และคลิกที่ปุ่ม 

Install ดังภาพที่ 152  
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ภาพที่ 152 หน้าต่างติดต้ังโปรแกรม 

1.6. คลิกที่ Finish เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง ดังภาพที่ 153  

 
ภาพที่ 153 หน้าต่างสิ้นสุดการติดต้ัง 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 99 

2. หลังจากติดต้ัง Visual Studio 2010  Tools for Office Runtime แล้ว ให้ติดต้ัง Microsoft Visual C++ 
2010 Redistributable Package x86 (for 32-bit) หรือ Package x64 (for 64-bit) โดยให้เลือกติด ต้ัง ให้

เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
2.1. คลิกที่ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 (for 32bit) หมายเลข (1) ภาพ

ที ่154 หรือ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x64 (for 64bit) หมายเลข (2) 
ภาพที่ 154 ตามสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 154 โปรแกรม Microsoft Visual C++ บนหน้าเว็บพอร์ทัล 

2.2. เลือกต าแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภาพที่ 155 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 
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ภาพที่ 155 หน้าต่างบันทึกโปรแกรม 

2.3. การติดต้ังสามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

2.3.1.วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพ่ือติดต้ัง ดังภาพที่ 156  

 
ภาพที ่156 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล 

2.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน
นั้น ดังภาพที่ 157  

 
ภาพที่ 157 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลด 

2.4. กรณีปรากฎหน้าต่าง User Account control ให้คลิกที่ Yes เพ่ือเข้าสู่การติดต้ัง 

2.5. ให้ท าเครื่องหมายหน้าข้อความ “I have read and accept the license terms.” และคลิกที่ Install 
2.6. คลิกที่ Finish เพ่ือสิ้นสุดการติดต้ัง 
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3.3 กำรดำวนโ์หลดและตดิตั้ง Writer-S Add-in 

เม่ือผู้ใช้งานทราบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะท าการติดต้ังแล้ว ให้

เลือกดาวน์โหลดและติดต้ัง Writer-S Add-in ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกทีเ่มนู Microsoft Word Add-in หมายเลข 1 ดังภาพที่ 158 และเลือกคลิกดาวน์โหลด Writer-S  

Add-in หมายเลข 2 ดังภาพที่ 158  

 
ภาพที่ 158 รายการไฟล์ส าหรับติดต้ังโปรแกรม Writer-S Add-in 

2. การติดต้ังท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

2.1 วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพ่ือติดต้ัง ดังภาพที ่159  

 
ภาพที ่159 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล 

2.2 วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Downloads หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ 
.msi และเลือกที่ Install ดังภาพที่ 160  
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ภาพที ่160 หน้าต่างไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลด 

3. ที่หน้าต่าง Welcome to the WRITER-S Setup Wizard ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพ่ือไปยังขั้นตอนถัด ไปใน

การติดต้ัง ดังภาพที ่161  

 
ภาพที่ 161 หน้าต่าง Welcome to the WRITER-S Setup Wizard 
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4. ที่หน้าต่าง Select Installation Folder ให้คลิกทีปุ่่ม Next ดังภาพที่ 162  

 
ภาพที ่162 หน้าต่าง Select Installation Folder 

5. ที่หน้าต่าง Confirm Installation คลิกที่ปุ่ม Next เพ่ือเริ่มต้นการติดต้ังลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพ
ที ่163  

 
ภาพที่ 163 หน้าต่าง Confirm Installation 
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6. ที่หน้าต่าง User Account Control ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพ่ืออนุญาตการติดต้ังและรอการติดต้ังเสร็จ
สมบูรณ์ ดังภาพที่ 164  

 
ภาพที ่164 หน้าต่าง User Account Control 

7. ที่หน้าต่าง Installation Complete คลิกทีปุ่่ม Close ดังภาพที่ 165  

 
ภาพที ่165 หน้าต่าง Installation Complete 

8. ตรวจสอบการติดต้ังที่โปรแกรม Microsoft Word โดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา จะพบ 
แถบเครื่องมือของ Writer-S ดังภาพที่ 166  
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ภาพที ่166 แถบเครื่องมือ Writer-S บนโปรแกรม Microsoft Word 

3.4 เคร ือ่งมือของ Writer-S Add-in 

ภายหลังการติดต้ัง Writer-S Add-in แล้ว เม่ือนิสิต/นักศึกษาเปิดโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฎแถบ
เครื่องมือ ซ่ึงประกอบด้วย 10 เครื่องมือ ดังภาพที่ 167 ประกอบด้วย 

1. Writer-S 
2. Knowledge Base 
3. Web Portal 

4. Login 
5. Offiline 

6. Save to Cloud 
7. My Revisions 
8. Generate Template 

9. Bookmark 
10. Report Problems 

 
ภาพที่ 167 ส่วนประกอบของ Writer-S 

3.4.1 Writer-S 

Writer-S เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเปิด-ปิดการใช้งาน Writer-S Add- in  เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรกในเครื่อง

คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ แถบเครื่องมือ Writer-S Add-in ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นไอคอน Writer-S 
ดังภาพที ่168  โดยนิสิต/นักศึกษาต้องใส่รหัสแรกเข้าระบบ หรือเรียกว่า Activate Add-in ลงบนฟอร์มที่ปรากฏ
หลังคลิกที่ไอคอน Writer-S ก่อน  จากนั้นเครื่องมือ Writer-S Add-in ทั้งหมดจึงจะสามารถใช้งานได้ หลังจาก

การใช้งานในครั้งแรก Writer-S จะจดจ ารหัสนั้น และแสดงค่าใน Writer-S  และหากต้องการปิดการใช้งาน 
Writer-S Add-in ให้นิสิต/นักศึกษาคลิก Inactivate เพ่ือปิดการใช้งาน 
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ภาพที ่168 แถบเครื่องมือ Writer-S เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรก 

หมายเหตุ:  ก่อนการ Inactivate Writer-S Add-in ขอให้บันทึกไฟล์เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก

โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติเม่ือมีการ Inactivate 

3.4.1.1 วิธ ีกำรเปดิใชร้ะบบ Writer-S Add-in (Activate Add-in) 

1. ให้นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานที่เว็บพอร์ทัล โดยการล็อกอินเข้าสูร่ะบบ ดังภาพที ่169  

 
ภาพที่ 169 การล็อกอินเข้าระบบ 

2. เม่ือเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์หรือรูปประจ าตัว และคลิกที่ Settings ดังภาพที่ 170  

 
ภาพที่ 170 เข้าไปที่เมนู Settings 

3. ในเมนู Settings จะพบ Add-in Activate Key ดังภาพที ่171  และให้คัดลอก Activate Key ดังกล่าว 
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ภาพที่ 171 Add-in Activate Key บนหน้าเว็บพอร์ทัล 

4. จากภาพที่ 172 หลังการเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้น และคลิกที่ไอคอน Writer-S บนแถบเครื่องมือ 

Writer-S จะปรากฎกล่อง WRITER-S : Activate Window   

 
ภาพที ่172 หน้าต่าง Writer-S Activate Window 

5. จากภาพที่ 173 วาง Add-in Activate key ที่คัดลอกจากในเว็บพอร์ทัลลงใน Writer-S : Activate Window  
และคลิกปุ่ม Activate  
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ภาพที่ 173 การ Activate Add-in 

6. แถบเครื่องมือ Wrtier-S จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมด ดังที่แสดงในภาพที่ 174  

 
ภาพที่ 174 แถบเครื่องมือ Writer-S ภายหลังการ Activate Add-in 

3.4.1.2 วิธ ีกำรปิดระบบ Writer-S Add-in (Inactivate Add-in) 

1. คลิกที่ไอคอน Writer-S ดังหมายเลข 1 ภาพที่  175 จะปรากฎกล่อง WRITER-S : Activate Window ดัง
หมายเลข 2 ภาพที ่175 
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ภาพที่ 175 การ Inactivate Add-in 

2. แถบเครื่องมือ Writer-S จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังภาพที ่176  

 
ภาพที่ 176 แถบเครื่องมือ Writer-S ภายหลัง Inactivate Add-in 

หมายเหตุ:  ก่อนการ Inactivate Writer-S Add-in ขอให้บันทึกไฟล์เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก

โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติเม่ือ Inactivate 
 
3.4.2 Knowledge Base 

Knowledge Base เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์ https://ithesis.uni.net.th/kb/  ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการใช้งานระบบ 

การไปยังเว็บไซด์ Knowledge Base ท าได้โดยคลิกที่ไอคอน Knowledge Base ดังภาพที่ 177  

 
ภาพที ่177 ไอคอน Knowledge Base 

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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3.4.3 Web Portal 

Web Portal เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิส การใช้งานเครื่องมือ Web Portal 

จะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังเขียนวิทยานิพนธ์ ให้สามารถเชื่อมต่อไปยั งหน้า
เว็บพอร์ทัลได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องไปเปิดบราวส์เซอร์ เพ่ือเข้าไปยังเว็บพอร์ทัล โดยการไปยังเว็บพอร์ทัล ให้คลิก

ที่ไอคอน Web Portal ดังภาพที ่178  

 
ภาพที่ 178 ไอคอน Web Portal 

3.4.4 Login 

Login เป็นเครื่องมือส าหรับให้นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งาน Writer-S Add-in โดยใส่ Username และ Password 
เดียวกับการเข้าเว็บพอร์ทัล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกทีไ่อคอน Login บนแถบเครื่องมือ Writer-S ดังภาพที ่179  

 
ภาพที่ 179 ไอคอน Login 

2. จากภาพที่ 180 ในหน้าต่าง Writer-S Panel ให้กรอก Username และ Password (หมายเลข 1) และคลิก

ที ่Login ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 180 ภาพที่ 180 
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ภาพที่ 180 หน้าต่าง Wrtier-S Panel บนโปรแกรม Microsoft Word 

3. เม่ือ Login เข้าใช้ระบบแล้ว ไอคอน Login จะเปลี่ยนเป็น Logout กรณีที่นิสิต/นักศึกษาต้องการออกจาก

ระบบให้คลิกที่ Logout ดังภาพที ่181  

 
ภาพที่ 181 ไอคอน Logout 

3.4.5 Offiline 

Offline เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงสถานะการ เข้าใช้งาน Writer-S Add-in กรณีที่นิสิต/นักศึกษายังไม่เข้าสู่ ระบบ 
หรือออกจากระบบแล้ว เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Offline ดังภาพที่ 182  กรณีที่นิสิต/นักศึกษาล็อกอินบน Writer-

S อยู่ เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Online ดังภาพที่ 183  

 
ภาพที่ 182 ไอคอน Offline 
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ภาพที่ 183 ไอคอน Online 

3.4.6 Save to Cloud 

Save to Cloud เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ , วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เข้าสู่เว็บพอร์ทัล โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถบันทึกไฟล์ ก่ีครั้งก็ได้ ระบบจะท าการเก็บเป็น เวอร์ ชัน ให้ 

วิธีการบันทึกไฟล์ไปยังเว็บพอร์ทัล ท าได้ดังนี้ 

1. คลิกที่ไอคอน Save to Cloud ดังภาพที่ 184  

 
ภาพที่ 184 ไอคอน Save to Cloud 

2. คลิกที่ปุ่ม OK บนหน้าต่าง WRITER-S : Please Confirm ดังภาพที ่185  

 
ภาพที ่185 หน้าต่าง WRITER-S : Please Confirm 

3. กรณีที่นิสิต/นักศึกษายังไม่ได้แนบไฟล์อ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote ระบบจะท าการเตือน โดยปรากฎ
หน้าต่าง WRITER-S : Information message ดังภาพที ่ 186  ให้นิสิต/นักศึกษาเลือก EndNote library ที่
ต้องการ แล้วคลิก OK หรือหากยังไม่มี EndNote library ในการอ้างอิง ให้ทีค่ลิกปุ่ม Cancel 
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ภาพที่ 186 หน้าต่าง WRITER-S : Information message 

4. ระบบจะท าการอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บพอร์ทัล และเม่ืออัพโหลดเรียบร้อยแล้วเสร็จ จะมีบอลลูนแจ้งเตือนจาก
ระบบ “Complete”  และ Add-in จะแสดงเวอร์ชันใหม่เพ่ิมขึ้นมาเป็นล าดับที่ 1 ในกล่อง Thesis versions 
บน Writer-S Panel ดังภาพที ่187  

 
ภาพที ่187 หน้าต่าง Writer-S ภายหลังการ Save to cloud 
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5. เม่ือตรวจสอบที่หน้าเว็บพอร์ทัล เมนู Revision & Approval จะปรากฎไฟล์เวอร์ชันใหม่ที่ อัพโหลดมาจาก 
Writer-S Add-in ดังภาพที่ 188  

 
ภาพที ่188 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังอัพโหลดไฟล์ใหม่ 

อย่างไรก็ตามเวอร์ชันของไฟล์ที่นิสิต/นักศึกษาอัพโหลดไปนั้น สามารถดาวน์โหลดกลับมาแก้ไขได้ โดยคลิกเลือก

เวอร์ชันที่ต้องการ และคลิกที่ Download บน Writer-S Panel 

หมายเหตุ: Save to Cloud จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ต่อเม่ือมีสถานะ Online ในระบบ Add-in เท่านั้น 

3.4.7 My Revisions 

My Revisions ใช้ส าหรับเปิด-ปิดหน้าต่าง Writer-S Panel ซ่ึงแสดงข้อมูลเวอร์ชันของไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ถูก
บันทึกไปที่เว็บพอร์ทัลท้ังหมด  ซ่ึงในกรณีหน้าต่าง Writer-S Panel ปิดไป ผู้ใช้งานสามารถคลิกที ่My Revisions 

ดังภาพที ่189 อีกครั้งเพ่ือเปิดหน้าต่าง Writer-S Panel อยู่ด้านขวาของหน้าจอ  

 
ภาพที่ 189 ไอคอน My Revisions 

3.4.8 Generate Template 

Generate Template เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแม่แบบของการเขียนวิทยานิพนธ์ เม่ือเข้าใช้งานครั้งแรกหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กรอกลงในเมนู Electronics Form บนเว็บพอร์ทัล นิสิต/นักศึกษาจะต้องท าการ Generate 
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Template ใหม่ เพ่ือน าข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มบนเว็บพอร์ทัลมาจัดวางลงในส่วนต่าง ๆ ตามที่ได้กรอก
ข้อมูลเพ่ือท าเล่มวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกที่ไอคอน Generate Template ดังภาพที ่190  

 
ภาพที่ 190 ไอคอน Generate Template 

2. ในระหว่างที่มีการ Generate Template ในส่วนของ Add-in จะแสดงหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการ
สร้างเอกสารหน้าต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างดังภาพที ่ 191  

 
ภาพที่ 191 ตัวอย่างหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในระหว่างการ Generate Template 
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3. เม่ือระบบ Generate Template เรียบร้อยจะพบแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเล่มวิทยานิพนธ์ขึ้นมา ดังภาพที่ 192  

 
ภาพที ่192 ตัวอย่างแบบฟอร์มในเล่มวิทยานิพนธ์จากการ Generate Template 

หน้าเอกสารทีน่ิสิต/นักศึกษาจะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ คือ หน้าเปล่าที่อยู่ถัดจากหน้าสารบัญ ทั้งนี้นิสิต/

นักศึกษาที่เริ่มการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งแรก จะสามารถ Generate Template ได้เพียงหน้า
แรก หน้าปกภาษาไทย หน้าปกภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สารบัญ บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียน 
เท่านั้น  ส่วนหน้าบทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และกิตติกรรมประกาศ จะสามารถ 

Generate Template ได้ต่อเม่ือนิสิต/นักศึกษาผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรอกข้อมูลใน
ฟอร์ม Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronics Form บนเว็บพอร์ทัล 
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Tip & Tricks:  การ Generate template ใหม่เพ่ือเขียนวิทยานิพนฉบับร่าง หลังจากได้รับการอนุมัติโคร งร่าง
วิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นเนื้อหาต้ังต้น แล้วจึง Generate template  

ใหม่ โดยที่ระบบจะปรับปรุงรูปแบบเอกสารหน้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง รวมถึงการ
สร้างหน้าบทคัดย่อ และกิตติกรรมประกาศเพ่ิมเติม 

3.4.9 Bookmark 

Bookmark เป็นเครื่องมือที่ใช้อัพเดทสารบัญหลักของเล่มวิทยานิพนธ์ที่  Generate template ผ่าน Add- in 
ภายหลังจากการใส่ Styles ลงในหัวข้อต่าง ๆ ของเนื้อหาในเล่ม โดยวิธีการอัพเดทสารบัญท าโคยคลิกที่ไอคอน  

Bookmark ดังภาพที่ 193 จะพบว่าสารบัญถูกอัพเดท 

 
ภาพที ่193 ไอคอน Bookmark 

 
ภาพที ่194 ตัวอย่างหน้าสารบัญของวิทยานิพนธ์ฉบับร่างก่อนการอัพเดทสารบัญ 
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ภาพที ่195 ตัวอย่างหน้าสารบัญของวิทยานิพนธ์ฉบับร่างหลังจากอัตเดทสารบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

หมายเหตุ : ระบบจะไม่ได้สร้างสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง หรือสารบัญกราฟให้ แต่สามารถสร้างได้โดยใช้

เครื่องมือของ Microsoft Word (สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่ Knowledge Base) 

3.4.10 Report Problems 

Report Problems เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับแจ้งปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน โดยให้ นิสิต/นักศึกษาคลิกที่ Report 
Problems ดังภาพที่ 196 จะปรากฎหน้าต่าง Report Problem ดังภาพที ่ 197  ให้นิสิต/นักศึกษากรอกข้อ มูล
ปัญหาที่พบ จากนั้นคลิกที่ Submit เพ่ือส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 196 ไอคอน Report Problems 
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ภาพที่ 197 หน้าต่าง Report Problem 

3.5 กำรอัพเดทเวอรช์นัของ Writer-S 

เนื่องจาก Add- in จะมีการปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีการอัพเดท
เวอร์ชันอยู่ เป็นระยะ ดังนั้น เม่ือมีการอัพเดทเวอร์ชันของ Writer-S  ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน

ระหว่างการใช้งาน  Writer-S ดังภาพที่  198  โดยหากต้องการอัพเดทเวอร์ชัน นิสิต/นักศึกษาถอนการติดต้ัง 
Writer-S เวอร์ชันเดิม และดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ได้ที่หน้าเว็บพอร์ทัล ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.3  และส าหรับ

วิธีการถอนการติดต้ังจะกล่าวให้หัวข้อถัดไป 

 
ภาพที่ 198 หน้าต่าง WRITER-S : Information message 

3.6 กำรถอนกำรติดตั้ง Writer-S 

การถอนการติดต้ัง Writer-S Add-in เป็นการเตรียมอัพเดทเวอร์ชัน เพ่ือรองรับการติดต้ัง Add-in เวอร์ชันใหม่ที่
มีประสิทธิภาพของการท างานที่ดีขึ้น ซ่ึงก่อนการติดต้ังใหม่ นิสิต/นักศึกษาจะต้องถอนการติดต้ังเวอร์ชันเดิมออก

จากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยมีวิธีการดังนี้ 
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1. ไปที ่Control Panel หรือคลิกที่ไอคอน Control Panel ดังภาพที ่199  

 
ภาพที่ 199 ไอคอน Control Panel 

2. เลือกในมุมมองของ Category และคลิกที่ Programs ดังภาพที่ 200  

 
ภาพที่ 200 หน้าต่าง Control Panel 

3. คลิกที่ Program and Features บนหน้าต่าง Program ดังภาพที่ 201  

 
ภาพที่ 201 หน้าต่าง Programs 
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4. การถอนการติดต้ัง คลิกที่โปรแกรม Writer-S หมายเลข 1 ภาพที่ 202 และคลิกที่ Uninstall หมายเลข 2 
ภาพที ่202 หรือ คลิกขวาที่โปรแกรม Writer-S หมายเลขที่ 1 ภาพที่ 203 และคลิกที่ Uninstall หมายเลข 

2 ภาพที่ 203 

 
ภาพที ่202 การถอนการติดต้ัง Writer-S แบบที่ 1 
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ภาพที ่203 การถอนการติดต้ัง Writer-S แบบที่ 2  
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4. กำรใชโ้ปรแกรม EndNote 

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมภายนอกที่ผู้พัฒนาระบบไอทีสิส น ามาเป็นส่วนเสริมในการท าข้อมูลการอ้างอิง 
โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของ Thomson Reuters ทีป่ัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชัน X7 (เวอร์ชัน 17) มี

รูปแบบการอ้างอิงให้ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ท าหน้าที่ในการช่วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ้างอิงต่าง ๆ ที่ใช้
อ้างอิงภายในเล่มวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่ม 

ผู้ใช้งานโปรแกรม EndNote จะต้องสร้างไลบรารี่ เพ่ือเก็บข้อมูล เพ่ิมข้อมูลลงในไลบรารี่ ดังกล่าว และท าการ
อ้างอิงข้อมูลลงบนเอกสารวิทยานิพนธ์  จากนั้นข้อมูลการอ้างอิงของวิทยานิพนธ์จะถูกวางอยู่ในหน้าท้ายสุด 
ของเทมเพลตเล่มวิทยานิพนธ์ และข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในหน้ารายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมได้ ต่อเม่ือมี

การบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์ผ่าน Add-in และตรวจสอบความถูกต้องบนเว็บพอร์ทัลท่ีเมนู Revision & Approval 
โดยตรวจสอบได้จากไฟล์ pdf 

4.1 กำรติดตัง้โปรแกรม EndNote 

การติดต้ังโปรแกรม EndNote ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดตัวติดต้ัง (Installer) ได้ที่ url: http://endnote.com/ 
โดยขอยกตัวอย่างการติดต้ังตัวทดลองใช้งาน ดังนี้ 

1. เข้าไปที่ http://endnote.com/ แล้วดาวน์โหลดตัวติดต้ังโปรแกรม EndNote 

 
ภาพที่ 204 หน้าเว็บไซด์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote 

http://endnote.com/%20โดย
http://endnote.com/%20โดย
http://endnote.com/%20แล้ว
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ภาพที ่205 ไฟล์ตัวติดต้ังโปรแกรม EndNote 

2. เม่ือดาวน์โหลดเสร็จ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวติดต้ังโปรแกรม ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการติดต้ังให้คลิกปุ่ม Next > 

 
ภาพที่ 206 หน้าจอการติดต้ัง EndNote 

3. กรณีติดต้ังตัวทดลองใช้งานให้เลือก I would like a 30-day free trial และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้าต่าง 
Select Installation 
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ภาพที่ 207 หน้าต่าง Select Installation 

4. คลิกปุ่ม Next > ที่หน้าต่าง Read Me Information 

 
ภาพที่ 208 หน้าต่าง Read Me Information 
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5. เลือก I accept the license agreement และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้าต่าง Demo License Agreement 

 
ภาพที่ 209 หน้าต่าง Demo License Agreement 

6. เลือก Typical และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้าต่าง Select Installation Type 

 
ภาพที ่210 หน้าต่าง Select Installation Type 
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7. หากไม่ต้องการแก้ไขสถา นที่จัด เก็บ โปรแกรม สามารถคลิกปุ่ม Next > ได้ทันทีที่หน้าต่าง Select 
Destination 

 
ภาพที ่211 หน้าต่าง Select Destination 

8. คลิกปุ่ม Next > เพ่ือเริ่มติดต้ังที่หน้าต่าง Ready to Install Application 

 
ภาพที่ 212 หน้าต่าง Ready to Install Application 
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9. ในกรณีที่ระบบไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมได้ แจ้ง File In Use ให้นิสิต/นักศึกษาปิดโปรแกรม Microsoft 
Office ต่าง ๆ ทั้งหมด จากนั้นจึงคลิกปุ่ม Retry 

 
ภาพที่ 213 หน้าต่างแจ้ง File In Use 

10. ระบบจ าด าเนินการติดต้ังโปรแกรม เม่ือเสร็จสิ้นให้คลิกปุ่ม Finish 

 
ภาพที ่214 หน้าต่างแจ้งการติดต้ังส าเร็จ 
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11. ตรวจสอบการติดต้ังโปรแกรม โดยสามารถค้นหาโปรแกรม EndNote ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังภาพที่ 215 
และเม่ือเข้าไปใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จะพบ Add-in EndNote ดังภาพที่ 216  

 
ภาพที ่215 การค้นหาโปรแกรม EndNote 

 
ภาพที ่216 แถบเครื่องมือ EndNote บน Microsoft Word 

4.2 กำร ใชง้ำนโปรแกรม EndNote 

4.2.1 กำรสรำ้งไลบรำร ี ่

ภายหลังการติดต้ังโปรแกรม EndNote แล้ว เม่ือเปิดโปรแกรมขึ้นเพ่ือใช้งานในครั้งแรก โปรแกรมจะบังคับให้

ผู้ใช้งานสร้างไลบรารี่ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. เม่ือเปิดโปรแกรมขึ้นในครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องสร้างไลบรารี่ (.enl) และบันทึก (Save) ดังภาพที่ 217  
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ภาพที่ 217 การสร้างไลบรารี่ 

2. สร้างข้อมูลอ้างอิง โดยการคลิกที่ปุ่ม New Reference ดังภาพที่ 218  

 
ภาพที่ 218 การสร้างฐานข้อมูล 

3. กรอกข้อมูลแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ลงในฟอร์มที่โปรแกรมแสดงผลให้ แล้วจึงคลิกที่ เครื่องหมายกากบาท 
(หมายเลข 2) และคลิกที่ปุ่ม “Yes” (หมายเลข 3) เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที ่219  
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ภาพที ่219 การบันทึกฐานข้อมูลอ้างอิง 

4.2.2 กำรอ้ำงองิข้อมูล 

1. วางเคอร์เซอร์ลงในต าแหน่งที่ต้องการอ้างอิงข้อมูล ดังภาพที่ 220  

 
ภาพที่ 220 การใส่การอ้างอิงข้อมูล 
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2. เลือกข้อมูลที่ต้องการอ้างอิงจากโปรแกรม EndNote ดังภาพที ่221  

 
ภาพที่ 221 เลือกข้อมูลที่ต้องการใช้อ้างอิง 

3. ที่แถบเครื่องมือบนโปรแกรม Microsoft Word  คลิกที ่ EndNoteX7 เลือก Style ของการอ้างอิง แล้วจึง
เลือกที่ไอคอน Insert Citation เพ่ือเลือก Insert Selected Citation(s) ดังภาพที่ 222  

 
ภาพที่ 222 การเพ่ิมการอ้างอิงจาก EndNote 
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4. จะปรากฏการอ้างอิงที่เนื้อหาดังภาพที่ 223 และข้อมูลรายการอ้างอิงที่หน้าสุดท้ายของเอกสารวิทยานิพนธ์ 
ดังภาพที่ 224  

 
ภาพที่ 223 เนื้อหาภายหลังการเพ่ิมการอ้างอิง 

 
ภาพที ่224 รายการอ้างอิงที่ถูกเพ่ิมเข้ามา 

หมายเหตุ:  ตามตัวอย่างเป็นการใช้งาน  Numbered อ้างอิง  โดยการเลือกใช้  Style นั้นขึ้นอยู่ กับทา ง
มหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา 


