
คู่มือการใช้งานส าหรับนักศึกษา
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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)
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แนะน าระบบ NIDA E-THESIS

• ส าหรับผู้ใช้งานระบบ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี
• นักศึกษา

• Web portal : https://ethesis.nida.ac.th
• Add-in : GMS Microsoft Word Add-in

• อาจารย์ที่ปรึกษา
• การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์, การอนุมัติการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์, การอนุมัติสารนิพนธ์, 

การอนุมัติการแก้ไขสารนิพนธ์, การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์, การอนุมัติการขอแก้ไข
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผ่านลิงค์แนบในอีเมล

• เจ้าหน้าที่คณะ
• กรอกข้อมูลผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านลิงค์แนบในอีเมล/ผ่านเว็บพอร์ทัล
• การอนุมัติการขอแก้ไขสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผ่านลิงค์แนบในอีเมล
• การตรวจสอบข้อมูลการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์, การส่งสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์, 

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย,ข้อมูลภาระงานอาจารย์และการมอบสิทธิ์การใช้งานจากนักศึกษา
• การรับหรือยกเลิกสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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แผนภาพการท างานของระบบเขยีนวิทยานิพนธอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (Thesis)
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การใช้งานผ่าน Web portal ของระบบ NIDA E-THESIS
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การใชง้านระบบ NIDA E-THESIS บนเว็บพอร์ทัล

เป็นส่วนเริ่มต้นที่นักศึกษาจะต้องใช้งานก่อนเริ่มต้นการเขียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ GMS Add-in 
โดยแบ่งการใช้งานออกเป็นการใช้งานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล และการใช้งานเพื่อด าเนินการตามกระบวนการ
ของการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์

การใช้งานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล

การกรอกข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ส าหรับน าไปจัดท าเทมเพลตของวิทยานิพนธ์ และข้อมูลส าหรับน าไปจัดท า 
Submission document

• ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
• ข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
• รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ข้อมูลส าคัญในเล่มวิทยานิพนธ์
• เวอร์ชันต่างๆ ของวิทยานิพนธ์
• เอกสารแนบเพื่อน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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การใช้งานระบบ NIDA E-THESIS บนเว็บพอร์ทัล (ต่อ)

การใช้งานเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการของการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์

ใช้เว็บพอร์ทัลในกระบวนการส าคัญ ดังนี้
• การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์
• การขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
• สร้างใบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
• การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
• การขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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หน้า Web Portal โดยนักศึกษาสามารถเข้าสู่หน้าเว็บพอร์ทัลผ่าน URL: https://ethesis.nida.ac.th
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การใชเ้มนูบนหน้าเว็บพอร์ทัล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. เมนู Microsoft Word Add-in – ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Add-in ส าหรับเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์
บน Microsoft Word และโปรแกรมเสริมส าหรับการติดตั้งโปรแกรม Add-in 

2. เมนู Status – แสดงสถานะของการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

3. เมนู Tutorials – คู่มือการใช้งานระบบ NIDA E-THESIS 
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Microsoft Word Add-in - เมนูส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Add-in  ส าหรับเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์
บน Microsoft Word และโปรแกรมเสริมส าหรับการติดตั้งโปรแกรม Add-in 
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Microsoft Word Add-in (ต่อ) - ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1) Installer NIDA E-THESIS Add-in
• เวอร์ชัน x86 ส าหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 32-bit
• เวอร์ชัน x64 ส าหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 64-bit

2) โปรแกรมเสริมที่ต้องติดตั้งเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานโปรแกรม Add-in
• Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime
• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Pack x86 (for 32-bit)
• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Pack x64 (for 64-bit)

** Add-in สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

และ Microsoft Office 2010, 2013 และ 365 เท่านั้น **

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 11



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)
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Tutorials – คู่มือการใช้งานระบบ NIDA E-THESIS ประกอบไปด้วย 

• วีดีโอ
• เอกสารการใช้งาน
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การเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของ 
NIDA Account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

Knowledge Base

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

(2) เมนูย่อย

(3) การแสดงผลของเมนูย่อย

(4) การแจ้งเตือน, การตั้งค่า และการออกจากระบบ

(5) พื้นที่การเก็บเอกสารวิทยานิพนธ์ในระบบ
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BASIC INFORMATION



Basic Information > Basic information แสดงข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา

เช่น หัวข้อวิทยานิพนธ์, ชื่อ-นามสกุล, สาขาวิชา, ภาควิชา, คณะ/วิทยาลัย, หลักสูตร ฯ
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Basic information > Contact information ข้อมูลการติดต่อ 
• ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก – เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• ข้อมูลของนักศึกษา – เบอร์โทรศัพท์มือถือ

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

2. อีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติต่อเมื่อนักศึกษาเพิ่มรายชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาลงในเมนู Thesis 
committee
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THESIS FORM



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

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



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”



แผนภาพการสง่โครงร่างวิทยานิพนธ ์(Proposal)
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แผนภาพการขอแกไ้ขโครงร่างวิทยานิพนธ ์(Edit proposal)
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แผนภาพการส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ (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



แผนภาพการขอแกไ้ขวิทยานพินธฉ์บับสมบูรณ์ (Edit Complete thesis)
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REPORT DATA



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



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 42

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


