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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 



 3 

 

 

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 
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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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เริ่มต้นใช้งาน GMS E-THESIS Add-In บนโปรแกรม Microsoft Word 
 เมื่อนักศึกษำกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดไปจึงเป็นกำรใช้งำน GMS E-THESIS Add-In ซึ่งสถำบันได้
บรรจุแม่แบบของวิทยำนิพนธ์รุ่นปัจจุบันเอำไว้ (thesis template)  โดยนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรม Add-in ได้จำก
เว็บพอร์ทัลและท ำกำรติดตั้งใช้งำน 

 กำรใช้งำน Add-in เริ่มต้นจำกกำรล็อกอิน (กดปุ่ม “Login”) และใช้ Username / Password เดียวกับระบบพอร์ทัล 
เริ่มกำรสร้ำงแม่แบบวิทยำนิพนธ์ของตนเอง (กดปุ่ม “Generate Template”) แล้วจึงเริ่มต้นเขียนเนื้อหำในหน้ำว่ำงที่โปรแกรม
เว้นว่ำงไว้  เมื่อมีควำมก้ำวหน้ำกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำสำมำรถกดปุ่ม “Save to Cloud” เมื่อใดก็ได้ตำมต้องกำร เพ่ือ
จัดเก็บวิทยำนิพนธ์ไว้ในระบบคลำวด์ของสถำบันเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย  

 นักศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรกับไฟล์บนระบบพอร์ทัลได้ตำมต้องกำร อำทิ กำรส่งไฟล์ (ค ำขอ) ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
พิจำรณำเป็นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ หรือกำรส่งไฟล์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำในกรณีที่สอบวิทยำนิพนธ์แล้วเสร็จและ 

 มีกำรแก้ไขแล้ว โดยค ำขอแต่ละครั้ง ระบบพอร์ทัลจะเป็นผู้ส่งอีเมลแจ้งอำจำรย์
ตำมท่ีระบุไว้ในระบบเว็บพอร์ทัล 

ดำวน์โหลดและท ำกำรติดตั้งลงในเครื่องของ
นักศึกษำ โดยมโีปรแกรม Microsoft Word  

รุ่นไมต่่ ำกว่ำ 2010 อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 

Panel ส ำหรับกำรล็อกอิน 
Ribbon ใหม่ใน Microsoft Word ปรำกฏขึ้น 
หลังติดตั้ง GMS E-THESIS Add-In ส ำเร็จ 

ทดลองกดปุ่ม “Save to Cloud” ภำยหลังจำก
กดปุ่ม “Generate Template” 

 



 6 

 

https://ethesis.nida.ac.th 

ตัวอย่างการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์หรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปเก็บยังระบบคลาวด์ของสถาบนั 
นักศึกษำสำมำรถเพ่ิมเนื้อหำแต่ละบทได้ตำมต้องกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องออนไลน์ ผ่ำน GMS E-THESIS Add-In แต่เมื่อต้องกำร
บันทึกไปยังระบบคลำวด์ของสถำบัน จะต้องล็อกอินเข้ำสู่ระบบก่อนแล้วจึงกดปุ่ม “Save to Cloud”   

Panel กำรแสดงเวอร์ชันต่ำงๆ ของไฟล์วิทยำนิพนธ์ 
ที่ได้บันทึกจัดเกบ็ไว้ในระบบคลำวด์ของสถำบัน 
นักศึกษำสำมำรถเลือกมำแก้ไขไดต้ำมต้องกำร 

นักศึกษำสำมำรถใช้โปรแกรม EndNote เพื่อกำร

อ้ำงอิงบทควำมวิจัยในเนื้อหำวิทยำนิพนธ์ได้ 

โปรแกรม GMS E-THESIS Add-In จะจัดรูปแบบให้

อัตโนมัตเิมื่อนักศึกษำกดปุม่ “Save to Cloud” 

นักศึกษำไม่ต้องกังวลหำกรำยกำรอ้ำงอิงของตนเอง

ถูกวำงอยู่ท้ำยเล่มระหว่ำงกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ 

ตัวอย่ำงกำรแสดงรำยกำรแรกของไฟล์วิทยำนิพนธ ์
ในเมนู “THESIS REVISION” เมือ่นักศึกษำ 
ได้กดปุม่ “Save to Cloud” ในโปรแกรม  

GMS E-THESIS Add-In ตัวอย่ำงไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธข์องนักศึกษำ 
เมื่อผ่ำนกำรสอบและปรับปรุงแก้ไข 

ในระบบ NIDA E-THESIS ซึ่งได้สง่ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
และเจำ้หน้ำท่ีคณะผูดู้แลหลักสูตรอนุมัติแล้ว  
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