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https://ethesis.nida.ac.th 

เกี่ยวกับระบบการเขียนวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA E-THESIS) 

 NIDA E-THESIS คือ ระบบก ำหนดกรอบกำรเขียนและกำรบริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
บริหำรจัดกำรโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จัดท ำขึ้นเพ่ือช่วยให้นักศึกษำสำมำรถเริ่มต้นเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่ำนระบบได้โดยสะดวก 

 ระบบ NIDA E-THESIS ยังช่วยให้นักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักต่อกำรลอกเลียนหรือลักลอกวรรณกรรม 
(plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวิทยำนิพนธ์และเอกสำรที่อยู่ในคลังข้อมูล 
ผ่ำนโปรแกรมตรวจกำรลักลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขรำวิสุทธิ์”  ซึ่งมีเครือข่ำยสมำชิกประชำคมมหำวิทยำลัยจ ำนวนมำก 
ร่วมแบ่งปันฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์เพ่ือกำรตรวจสอบ และจะตรวจสอบทุกเวอร์ชันของไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และร่ำง
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษำได้ส่งเข้ำสู่ระบบ (submit) 

สถำนะของกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนพินธ์และ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

ดำวน์โหลด GMS E-THESIS Add-In 
และวิดโิอกำรใช้งำน 

สนับสนุนกำรใช้งำนนักศึกษำ 
กรณีมีข้อสงสัยเกีย่วกับวิธีกำรใช้งำนส่วนต่ำงๆ

หรืออีเมลมำที่ ethesis@nida.ac.th  
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ NIDA E-THESIS 

นักศึกษำจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเริ่มเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือเขียนวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ 

1. โปรแกรม Web Browser — นักศึกษำสำมำรถใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือ  
Apple Safari รุ่นล่ำสุดเพื่อเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล และกำรแก้ไขข้อมูลพื้นฐำน หรือ แก้ไขข้อมูลประกอบเล่ม
วิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ web portal เช่น หัวข้อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ กำร
แก้ไขบทคัดย่อ และกำรส่งไฟล์ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

2. โปรแกรม Microsoft Word — นักศึกษำสำมำรถใช้โปรแกรมนี้ เพ่ือเริ่มต้นเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
หรือ วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยติดตั้งโปรแกรมเสริมของระบบชื่อ GMS E-THESIS Add-in เพ่ือให้
สำมำรถจัดกำรกับแม่แบบวิทยำนิพนธ์ และกำรส่งไฟล์เข้ำสู่ระบบคลำวด์ของสถำบัน (Save to cloud) 
โดยมีเครื่องมือต่ำงๆ จัดเตรียมไว้เพ่ือใช้งำน เช่น กำรท ำสำรบัญและบุ๊คมำร์ก กำรจัดขอบของเอกสำร 
(margin) กำรสร้ำงเทมเพลตหรือแม่แบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. โปรแกรม EndNote — นักศึกษำสำมำรถเริ่มต้นใช้โปรแกรมนี้เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลของวำรสำร เอกสำรควำมรู้ที่ใช้อ้ำงอิง เพ่ือกำรเขียนบรรยำยเชิงวิพำกษ์
ในเล่มวิทยำนิพนธ์ (critical literature review) ซึ่งโปรแกรมจะช่วย
จัดรูปแบบกำรอ้ำงอิงในเอกสำรวิทยำนิพนธ์ได้โดยสะดวก ซึ่งมีให้เลือกหลำย
รูปแบบและเป็นสำกลตำมต้องกำร เช่น APA, Numbered, Author-date 
เป็นต้น ซึ่งนักศึกษำจะเลือกกำรอ้ำงอิงได้เพียงรูปแบบเดียวในเล่มวิทยำนิพนธ์ 

สร้ำงเทมเพลตวิทยำนิพนธ์  
หรือ เทมเพลตของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีของมหำวิทยำลยั กดเมื่อต้องกำรบันทึกไฟล์วิทยำนพินธ์หรือโครงร่ำงวิทยำนิพนธ ์
ไปยังระบบคลำวด์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

https://ethesis.nida.ac.th 



การดาวนโหลดและติดตั้ง Add-In 

การใชงานระบบเขียนวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส นอกจากจะมีการใชงานบนเว็บพอรทัลแลว ยังมีการใชงานบน
โปรแกรม Microsoft Word อีกดวย  ซ่ึงการใชงานบนโปรแกรม Microsoft Word ผูใชงานจะตองติดตั้ง

โปรแกรมขนาดเล็กตัวหนึ่งท่ีชื่อวา GMS Add-In โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานกอน วามีการใชงานหรือการติดตั้งโปรแกรมเหลานี้แลวหรือไม 
• มีการใชงาน Microsoft Windows 7, 8 ,8.1 และ 10 

• มีการติดตั้ง Microsoft Word 2010, 2013, 365, 2016 

2. ดาวนโหลด Installer ของ Add-in จากหนาเว็บพอรทัลของระบบฯ ของสถาบัน (ตามภาพในขอท่ี 3 เปน

ตัวอยางจากระบบ NIDA E-THESIS) โดยเลือกดาวนโหลดใหตรงกับสถาปตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน
ดวยวิธีการดังบทความนี้ การตรวจสอบสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส 

 
3. หลังผูใชงานตรวจสอบและทราบวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะทําการติดตั้ง Add-in มีสถาปตยกรรมเปนแบบใด ให

คลิกท่ี Microsoft Word Add-in (หมายเลข 1) และเลือกดาวนโหลด Add-in (หมายเลข 2) 

 
4. เริ่มการติดตั้งสามารถทําได 2 วิธี ดังนี ้

วิธีท่ี 1 – คลิกท่ี Installer เพ่ือติดตั้ง  

 

http://tinyurl.com/pswelv2
http://tinyurl.com/pswelv2
http://km.ethesiscloud.com/km17
http://km.ethesiscloud.com/km18


วิธีท่ี 2 

เปดโฟลเดอร Download (หรือโฟลเดอรอ่ืนท่ีผูใชงานเลือกบันทึกไฟล) 

คลิกขวาท่ีไฟล .msi 

เลือกท่ี Install 

 

5. Add-in จะเริ่มติดตั้งลงในโปรแกรม โดยจะปรากฎแตละสวนข้ึนตามลําดับดังนี้ 

1. Welcome to the GMS Setup Wizard คลิกท่ี Next เพ่ือไปยังข้ันตอนถัดไปในการติดตั้ง 

 

http://km.ethesiscloud.com/km19
http://km.ethesiscloud.com/adin1


2. Select installation folder** ใหเลือกท่ี Just me และคลิกท่ี Next 

**หากไมมีการแสดงผลในสวน every one หรือ just me ผูใชงานสามารถกดท่ีปุม next ตอไดทันที 

 

http://km.ethesiscloud.com/adin2


3. Confirm installation คลิกท่ี Next เพ่ือเริ่มตนการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร

 

4. User Account control ใหคลิกท่ี Yes เพ่ือเขาสูการติดตั้ง

 

http://km.ethesiscloud.com/adin3
http://km.ethesiscloud.com/20151105_151035


5. Installation Complete คลิกท่ี Close หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

 

6. ตรวจสอบการติดตั้งท่ีโปรแกรม Microsoft Word จะพบ Ribbon ของ GMS และเริ่มการใชงาน Add-in 

ดวยการ Activate add-in ดวยวิธีการท่ีไดอธิบายในบทความ วิธีการ Activate Add-in  

  

http://tinyurl.com/hmq9fvt
http://tinyurl.com/hmq9fvt
http://km.ethesiscloud.com/adin4


วิธีการ Activate Add-In 

หลังการติดตั้ง Add-in ลงบนโปรแกรม Microsoft Word แลว เม่ือผูใชงานเปดโปรแกรม Microsoft Word  และ
คลิกท่ี GMS ribbon หรือ Writer-S ribbon จะพบวาเครื่องมือตางๆ จะไมสามารถใชงานได  ดังนั้น ผูใชงานตอง
ทําการ Activate Add-in ดวย Activated key กอน จึงจะสามารถใชงาน Add-in ได  โดยท่ี Add-in Activated 
key จะวางอยูท่ีเมนู Settings บนเว็บพอรทัลซ่ึงผูใชงานจะตองลอกอินเขาใชงานบนเว็บพอรทัลกอนจึงจะไดรหัส

ในการ Activate Add-in โดยการ Activate Add-In มีวิธีการดังนี้ 

1. ลอกอินเขาใชงานท่ีเว็บพอรทัล และคลิกท่ีรูปภาพประจําตัว (หมายเลข 1) และเม่ือปรากฏเมนูดังภาพ ใหเลือก

ท่ี Settings (หมายเลข 2)  

2. ท่ีเมนู Settings (หมายเลข 1) และคัดลอกรหัสจาก Add-in Activate Key (หมายเลข 2)

 

http://km.ethesiscloud.com/km41


3. เปดโปรแกรม Microsoft Word และคลิกท่ีเมนู GMS หรือ Writer-S จะพบหนาตาของเมนูเปนดังภาพ

 

 

4. คลิกท่ีไอคอน GMS หรือ Writer-S จะปรากฏกลอง Activate 

Window ข้ึน 

 

http://km.ethesiscloud.com/km38


5. วาง Add-in Activate key ลงใน Activate Window (หมายเลข 1) และคลิกท่ี “Activate” (หมายเลข 2)

 

เครื่องมือของเมนู GMS หรือ Writer-S จะสามารถใชงานได (ดังตัวอยางเปนภาพตัวอยางของวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล)  

http://km.ethesiscloud.com/km43
http://km.ethesiscloud.com/km42
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นักศึกษาเริ่มกรอกข้อมลูในเว็บพอร์ทัลของระบบ NIDA E-THESIS  
 ระบบ NIDA E-THESIS ออกแบบมำเพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเริ่มต้นเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ หรือเริ่มเขียน literature 
review เมื่อเริ่มท ำวิจัย ดังนั้นนักศึกษำสำมำรถก ำหนดหัวข้อวิจัยหรือหัวเรื่องที่คำดว่ำจะท ำวิจัย และระบุลงไปในระบบได้ท่ีเมนู 
“Thesis Topic”  สำมำรถเพ่ิมชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลักและร่วมได้ (ถ้ำมี) ลงในเมนู “Thesis Committee” พร้อมทั้งระบุภำษำที่
ใช้เขียนวิทยำนิพนธ์และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้เขียนวิทยำนิพนธ์ลงในเมนู “Settings” 

นักศึกษำระบุหัวข้อวิทยำนิพนธ์ท่ีนี ่

https://ethesis.nida.ac.th 

เลือกประเภทกำรระบุกรรมกำรผูส้อบวิทยำนิพนธ์  

/ อำจำรย์ที่ปรึกษำ / ผูม้ีอ ำนำจลงนำมวิทยำนิพนธ์  

พิมพ์ช่ืออำจำรย์เป็นภำษำอังกฤษ ระบบจะแสดงตัวเลือกเพื่อให้นักศึกษำ

เลือกเป็นอำจำรยผ์ู้มีอ ำนำจลงนำมวิทยำนิพนธ์ตำมประเภทกำรเลือก 
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นักศึกษำล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้ของสถำบันบัณฑติพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ท าความรู้จัก Web Portal ของระบบ NIDA E-THESIS  
 นักศึกษำจะใช้งำนระบบเว็บพอร์ทัลของ NIDA E-THESIS เพ่ือเริ่มต้นกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อำทิ หัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรระบุอำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เพื่อ
เริ่มต้นเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Word โดยมี GMS E-THESIS Add-in ติดตั้งไว้ และนักศึกษำสำมำรถ
ใช้ค ำสั่ง “Generate Template” เพ่ือสร้ำงแม่แบบของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และใช้ค ำสั่ง “Save to Cloud” เพ่ือส่ง
วิทยำนิพนธ์จำกโปรแกรม Microsoft Word ไปจัดเก็บยังระบบคลำวด์ของสถำบัน พร้อมตรวจสอบกำรลักลอกวิทยำนิพนธ์ ซึ่ง
นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผ่ำนเมนู “THESIS REVISION” บนเว็บพอร์ทัลได้ตลอดเวลำ 

เมื่อนักศึกษำล็อกอินผ่ำนระบบ หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลคือเมนู “BASIC INFORMATION”   
(หัวข้อวิทยำนิพนธ์สำมำรถแก้ไขได้ตลอดเวลำ แต่จะต้องผ่ำนกำรเหน็ชอบจำก 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ และด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของสถำบัน) 

 

นักศึกษำระบุข้อมลูกำรตดิต่อของตนเอง และอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

(ในกรณีที่นักศึกษำมีอำจำรย์ที่ปรกึษำแล้ว) 

https://ethesis.nida.ac.th 



แนะน าระบบ NIDA E-THESIS

• เป็นระบบส าหรับเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

• ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
• การจัดรูปเล่มตามรูปแบบเอกสาร/วิทยานิพนธ์
• การจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
• การจัดส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์/ผลการสอบ/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
• การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

• สามารถจัดเก็บวิทยานิพนธไ์ปยังคลังปัญญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA Intellectual Repository, IR) 

• เชื่อมต่อกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์เพื่อตรวจการลักลอกวรรณกรรม (Plagiarism Detection)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
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หน้า Web Portal โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าเว็บพอร์ทัลผ่าน URL: https://ethesis.nida.ac.th

http://ethesis.nida.ac.th/


Status – แสดงสถานะของการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (หมายเลข 1)

• (หมายเลข 2) เลือกภาค/ปีการศึกษา ที่ต้องการแสดงข้อมูล โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็นโครงร่างวิทยานพินธ์ และสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสถานะออกเป็น 3 สี คือ
• สเีทา - สถานะของนักศึกษาที่ก าลังท าโครงร่างฯ สารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
• สีเหลือง - สถานะของนักศึกษาที่ส่งค าร้องขอความเห็นชอบโครงร่างฯ สารนิพนธห์รือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
• สีเขียว - สถานะของนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบโครงร่างฯ สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณแ์ลว้

• (หมายเลข 3) แสดงรายชื่อคณะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมจ านวนนักศึกษา

• (หมายเลข 4) แสดงสถานะและขอ้มลูของนักศึกษาในคณะนั้นๆ (รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
สถานะของการส่งโครงร่างฯ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12



การเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของ 
NIDA Account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

Knowledge Base

นักศึกษาสามารถสืบค้นวิธีการใช้งานระบบ และ
ไมโครซอฟท์เวิร์ด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14



แนะน าการแสดงผลส่วนต่าง ๆ ของระบบ NIDA E-THESIS
(1) เมนูหลัก

(2) เมนูย่อย

(3) การแสดงผลของเมนูย่อย

(4) การแจ้งเตือน, การตั้งค่า และการออกจากระบบ

(5) พื้นที่การเก็บเอกสารวิทยานิพนธ์ในระบบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15



Basic Information > Basic information แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

เช่น หัวข้อวิทยานิพนธ์, ชื่อ-นามสกุล, สาขาวิชา, ภาควิชา, คณะ/วิทยาลัย, หลักสูตร ฯ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17



Basic information > Contact information ข้อมูลการติดต่อ 
• ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก – เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• ข้อมูลของนักศึกษา – เบอร์โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ:
1. การกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หากมีข้อมูลมากกว่า 1 ให้คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ า (Comma) “,”

2. อีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติต่อเมื่อนักศึกษาเพิ่มรายชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาลงในเมนู Thesis 
committee

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 18



Thesis form > Thesis Topic หัวข้อวิทยานิพนธ์
ฟอร์มส าหรับกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์สามารถใช้
อักษรพิเศษได้ คือ ตัวเอียง ตัวยก และตัวห้อย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกที่ “Save thesis topic” เพื่อ
บันทึกข้อมูล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 20



Thesis form > Thesis committee รายนามกรรมการอนุมัติวิทยานิพนธ์

เมนูส าหรับแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบด้วย คณบดี, ประธานสอบ, 
อาจารย์ที่ปรึกษา, กรรมการสอบ ฯ  โดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบแสดงผล 
หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 21



Thesis Form > Abstract ข้อมูลบทคัดย่อ

เมนูนี้ประกอบ 2 ส่วน คือ การกรอกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยสามารถใส่ลักษณะอักษรพิเศษ
ได้ คือ ตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้  และการกรอกค าส าคัญ (Keyword)

• การเพิ่มค าส าคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ค าส าคัญทีละค า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Add”
• เมื่อกรอกข้อมูลลงในฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 22



Thesis Form > Acknowledgement ข้อมูลกิตติกรรมประกาศ

ส าหรับเมนูนี้ไม่จะสามารถใส่ลักษณะอักษรพิเศษได้ เช่น ตัวเอียง ตัวยก หรือตัวห้อย เมื่อกรอกข้อมูลลงใน
ฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
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Thesis Form > Biography ข้อมูลประวัติเขียน

เลือกกรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ก าหนด เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล
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Thesis Form > Setting การตั้งค่าแม่แบบแอกสารวิทยานิพนธ์
• Thesis - ส าหรับตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 

และรูปแบบตัวอักษร
• Page font size - แสดงขนาดอักษรในการเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์ส่วนของหน้าที่ระบบท าการ 

Generate template ให้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25



Thesis Revision > Thesis Revisions วิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

เมนูส าหรับแสดงเวอร์ชันของไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเลือกเวอร์ชันของไฟล์เพื่อ
ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete thesis) ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมัติได้จากเมนูนี้
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การใช้งานเมนู Thesis Revision มีดังนี้

• การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)

ท าเครื่องหมายเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคลิกที่ปุ่ม “Save as proposal”

• การขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Edit proposal)

ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบแล้ว แต่ต้องการแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือรายชื่อ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้คลิกที่ปุ่ม “Edit proposal”

• การส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ (Complete Thesis)

ท าเครื่องหมายเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิกที่ปุ่ม “Save as Complete 
thesis”

• การขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Edit complete thesis)

ภายหลังได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลบทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน หรือเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ให้กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม “request for edit 
complete thesis”
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Thesis Revision > Edit complete thesis ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

เมนูส าหรับขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยกรอกข้อมูลตามฟอร์มที่ปรากฏ และคลิกที่ “Submit 
request” เพื่อส่งค าร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยระบบจะส่งอีเมลไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เจ้าหน้าที่คณะ
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Thesis Revision > Edit complete thesis ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)

ภายหลังการส่งค าร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะแล้ว  กรณีที่มี
การอนุมัติให้แก้ไขได้ ระบบจะแสดงผลดังภาพ และหากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติให้แก้ไขจะ
แสดงผลเป็น “Disapprove” และการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์สามารถท าได้มากกว่า 1 ครั้ง



Report Data > After Defense เมนูส าหรับเก็บข้อมูลหลังการสอบ 
• ผลการตรวจการลักลอกวรรณกรรมจากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ระบบจะเติมข้อมูลให้อัตโนมัติ) และ

โปรแกรม Turnitin (แนบไฟล์ผลการตรวจ พร้อมทั้งกรอกผลการตรวจแบบ Manual) 
• ผลการประเมินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Oral Defense Examination)
• การอนุญาตให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์ลงบนสื่อต่าง ๆ
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Report Data > Research Mapping การจัดกลุ่มการวิจัย

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งข้อมูลเป็น  3 ส่วน คือ
1. Subject Area / Subject Category
2. Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)
3. ขอบเขตข้อมูลของการท าวิจัย
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Report Data > Research Mapping (ต่อ)

1. Subject Area / Subject Category

เป็นเมนูย่อยที่สร้างขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาท าการวิจัย 
และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 สาขาวิชา
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Report Data > Research Mapping (ต่อ)

2. Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)

ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) เป็นเมนูย่อยที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเลือกประเภท
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาท าการวิจัย และสามารถเลือกได้เพียง 1 ประเภท
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Report Data > Research Mapping (ต่อ)

3. หมวดหมู่งานวิจัย

เป็นเมนูย่อยที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่
นักศึกษาท าการวิจัย และสามารถเลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 สาขาวิชา
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Report Data > Publications การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น  3 เมนูย่อย คือ
• การค้นหาข้อมูลการวิจัย ISI/Scopus แบบ real-time search ที่เมนู ISI/Scopus Search
• การเพิ่มข้อมูลการวิจัยอื่นๆ ที่เมนู Publication Form
• การแสดงผลข้อมูลที่บันทึกลงในระบบที่เมนู Your Publication
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Report Data > Publications > ISI/Scopus Search
หากมีการตีพิมพ์ผลงานลงในลงในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus สามารถค้นหาข้อมูลแบบ Real-time search ได้ที่เมนูนี้ 
โดยระบบจะแสดงนามสกุลและตัวอักษรแรกของชื่อจริง หากใช้ชื่ออื่นในการตีพิมพ์สามารถแก้ไขได้ ปี ค.ศ.ที่เริ่มเข้าศึกษา
ถึงปี ค.ศ. ปัจจุบัน และคลิก Press to search เพื่อท าการค้นหาข้อมูล หากพบข้อมูลที่ตรงกับของตนให้ท าเครื่องหมาย
หน้าผลงานวิจัย และคลิกที่ Confirm & Save
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Report Data > Publications > Publication Forms

การเพิ่มข้อมูลแบบ Manual สามารถกรอกข้อมูลการตีพิมพ์ (การตีพิมพ์งานวิจัย 3 ประเภท ได้แก่
บทความวิจัย Journal / Article, การประชุมวิชาการ Conference และทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual)
ซึ่งตามภาพตัวอย่างเป็นฟอร์มการกรอกข้อมูลของ “Conference”
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Report Data > Publications > Your Publication

เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลการตีพิมพ์ ทั้งในส่วนที่ค้นหาได้จากเมนู ISI/Scopus Search
และส่วนการกรอกข้อมูลลงในเมนู Publication Form
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การใช้งานเมนู Publication มีดังน้ี
1. ที่เมนู “ISI/Scopus Search” ระบบจะแสดงนามสกุล และตัวอักษรแรกของชื่อนักศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบของ

ชื่อที่ใช้ส าหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งหากนักศึกษาใช้ชื่ออื่นในการตีพิมพ์ สามารถพิมพ์ชื่อนั้นลงในช่องว่าง
แทนได้

2. ระบบจะแสดงข้อมูลปีที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยแสดงเป็นปี ค.ศ. ตั้งแต่ปีที่นักศึกษาเข้าศึกษาถึงปี ค.ศ. ปัจจุบัน 
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Press to search”

3. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI/Scopus จากการคลิก “Press to 
search” และให้ท าเครื่องหมายเลือกลงในข้อมูลที่เป็นผลงานของตน แล้วคลิกที่ “Confirm & Save” 

4. หากไม่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI/Scopus แต่มีการตีพิมพ์ที่ฐานข้อมูลอื่น สามารถเพิ่มข้อมูลได้เองในเมนู
“Publication Form” โดยคลิกเลือกฟอร์มที่ต้องการเพิ่มข้อมูล และท าการเพิ่มข้อมูลลงในฟอร์มการกรอก
ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นและบันทึก

5. หลังการค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์จากเมนู “ISI/Scopus Search” หรือได้เพิ่มข้อมูลเองที่เมนู Publication 
Form ระบบจะแสดงผลข้อมูลลงในเมนู “Your Publication”
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Submission Document เอกสารน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์
เอกสารน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์นี้จะสามารถพิมพ์ออกจากระบบและน าสง่ได้ เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลลงในเมนู “Report Data” 
- After Defense, Research Mapping และ Publication ครบถ้วนและผ่านเงื่อนไขการจบการศึกษาแล้ว  ซึ่งเมื่อคลิกที่เมนู
“Submission Document” ระบบจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารและพิมพ์ใบน าสง่
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีขอ้มลูครบถว้น และน าส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือถ้าหากยังไมผ่่านเงื่อนไข ระบบจะแจ้งให้ทราบ
ว่ายังไม่ผ่านในส่วนใดส่วนหนึ่ง
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การมอบสิทธิ์การใช้งานให้เจ้าหน้าที่
นักศึกษาสามารถมอบสิทธิ์การใช้งานทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัลหรือ Add-in ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ โดยการมอบสิทธิ์นั้น นักศึกษา
สามารถมอบสิทธิ์ได้วันละ 1 ครั้ง และครั้งละ 1 ชม. ส าหรับการใช้งานในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์จากนักศึกษานั้น เจ้าหน้าที่
สามารถล๊อกอินเข้าใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลหรือ Add-in ด้วย Username และ Password ของเจ้าหน้าที่เอง เมื่อมีการ
มอบสิทธิ์ผ่านฟอร์มการมอบสิทธิ์
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การมอบสิทธิ์การใช้งานให้เจ้าหน้าที ่(ต่อ) – นักศึกษาสามารถมอบสิทธิ์การใช้งานด้วยวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ภาพประจ าตัว (1) และเลือกที่ “Service request” (2)

2. เลือกวันที่ต้องการมอบสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานโดยการคลิกที่วันในปฏิทิน

3. เลือกช่วงเวลาที่ “Select time slot” และกรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสั้นๆ ลงใน “Message”
และคลิกที่ “Select”

4. ภายหลังการเลือกช่วงเวลา ระบบจะปรากฏสัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงิน
และหากมีการขอยกเลิกจากเจ้าหน้าที่ วงกลมดังกล่าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทา
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