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แนะน าระบบ NIDA e-Thesis 

ระบบจัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA e-Thesis) เป็น
ระบบที่ช่วยจัดท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในส่วนต่างๆ เช่น การส่งวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วย
จัดท ารูปเล่มเบื้องต้น การตรวจการลักลอกวรรณกรรม (อัคราวิสุทธิ์) และการจดัเก็บวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เข้าคลังปัญญาของสถาบันฯ เป็นต้น 

ระบบ e-Thesis นี้สามารถแยกย่อยออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
- e-Thesis – ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางและจัดการส่งต่อ

วิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งแบ่งได้อีกเป็น 2 ส่วน คือ 
o Web Portal – ใช้ในการส่งวิทยานิพนธ์ไปยังผู้ เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลส่วนการตีพิมพ์/

น าเสนอผลงาน และกรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ 

 หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 รายขื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณบดี (หน้าอนุมัติ) 
 บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ประวัติผู้เขียน 
 การตั้งค่าภาษาของวิทยานิพนธ์ (ไทย/อังกฤษ) 

o Microsoft Word Add-in – เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Word กับ e-Thesis 
Web Portal ซึ่งจะใช้ในการจัดท าโครงรูปเล่มใน Microsoft Word เพ่ือใช้เป็นไฟล์พ้ืนฐาน
ในการท าเนื้อหารูปเล่มต่อไป รวมทั้งยังใช้ในการจัดเก็บวิทยานิพนธ์เข้าไปยังระบบคลาวด์
ของระบบ e-Thesis เพ่ือน าไปส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วน Web Portal อีกด้วย 

- Microsoft Word – เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดท าส่วนเนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Microsoft Word ให้ถูกต้อง ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์มีดังนี้ 
o Break – ใช้ในการจัดรูปแบบเนื้อหา และแบ่งส่วนระหว่างบท 
o Style – ใช้ในการจัดรูปแบบและน าหัวข้อไปแสดงที่สารบัญหลัก 
o Insert Caption/Table of Figures – ใช้ในการจัดการค าอธิบายภาพ/ตาราง รวมไปถึงการ

ท าสารบัญภาพ/ตาราง 
- Reference Manager (Mendeley, EndNote or Zotero) – ใช้ในการอ้างอิงวรรณกรรมในเนื้อหา 

และการสร้างบรรณานุกรม 
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การเตรียมเครือ่งเพื่อใช้งานระบบ e-Thesis 

ระบบ NIDA e-Thesis จะใช้ NIDA Net ID (อีเมล name.sur@stu.nida.ac.th ของนักศึกษา) ในการ
เข้าระบบ ดังนั้น หากนักศึกษาจ ารหัสผ่านไม่ ได้  สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ ระบบลงทะเบียน 
(reg.nida.ac.th) 

ความต้องการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานระบบได ้
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ ระบบปฏิบัติ การ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป ทั้ ง  32 บิต และ  

64 บิต (ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX) 
- Microsoft Office 2010 ขึ้นไป (ถ้าเป็น Office 2010 ต้องติดตั้ ง Visual Studio Runtime และ 

Visual C++ Package ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จาก ethesis.nida.ac.th) 
- e-Thesis Add-in ส าหรับ Microsoft Word (สามารถดาวน์โหลดได้จาก ethesis.nida.ac.th) 
- Reference Manager (โปรแกรมช่วยในการท าการอ้างอิงวรรณกรรม) เช่น EndNote Mendeley 

Zotero ฯลฯ 
- Web Browser แนะน าให้ใช้ Google Chrome 

การติดตั้ง e-Thesis Add-in ส าหรับ Microsoft Word 
ตรวจสอบระบบปฏิบัติการว่าเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต 
คลิกขวาที่ This PC (8/8.1/10) หรือ Computer (7) เลือก Properties 
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สามารถดูได้ที่ System type ว่าเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต 
 

 
 
วิธีติดตั้ง e-Thesis Add-in 
ใช้ Google Chrome เข้าไปที่ ethesis.nida.ac.th  Microsoft Word Add-In 
 

 

เลือก version ตาม Windows ในข้อ 2.2.1.2 
x86 คือ 32 บิต 
x64 คือ 64 บิต 

ติดต้ังเฉพาะ Microsoft Office 2010 เท่านั้น 
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ดับเบ้ิลคล๊ิกท่ีไฟล์ติดต้ังท่ีดาวน์โหลดมา แล้วท าตามขั้นตอนบนหน้าจอจนจบ 
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เข้า Microsoft Word จะพบเมนู GMS ให้ activate Add-in ด้วยการคลิ๊กที่ไอคอน GMS จากนั้นให้

ใส่คีย์ x7Ck-CiRP-w7Df-KJMf แล้วคลิ๊ก Activate 
 

 
 

 
 

หาก Activate ผ่าน ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นโลโก้นิด้า และไอคอนอ่ืนๆ จะสว่างพร้อมใช้งาน 
 

 

แหล่งข้อมูลของระบบ NIDA e-Thesis 
 

ทางสถาบันฯ ได้สร้างแหล่งเก็บข้อมูลของระบบ e-Thesis ไว้ที่ itc.nida.ac.th/ethesis โดยนักศึกษา
จะต้องใช้อีเมลของสถาบันฯ ในการเข้าใช้งาน ในหน้าเพจจะมีไฟล์ต่างๆ ที่จะช่วยในการท าวิทยานิพนธ์ผ่าน
ระบบ e-Thesis เช่น ไฟล์เทมเพลท Styles ส าหรับ Microsoft Word ไฟล์คู่มือการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น 
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เร่ิมต้นใช้งานระบบ e-Thesis 
การใช้งาน Web Portal 
ในส่วนนี้จะใช้ในการเพ่ิมและตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาและเล่มวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ยกเว้นส่วน

เนื้อหาและการอ้างอิง ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับเล่มวิทยานิพนธ์ 
ได้แก่ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ประวัติ
ผู้ท าวิทยานิพนธ์ และข้อมูลเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ Web Portal ยังใช้ในการจัดการ
ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่เก็บเข้ามาในระบบ และใช้ในการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติเห็นชอบอีกด้วย 

ในการท าวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ e-Thesis จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(Proposal) และการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete Thesis) การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์จะ
สามารถเพ่ิมหรือแก้ไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และรายชื่อคณะกรรมการได้  แต่จะไม่มีเมนูบทคัดย่อและ
กิตติกรรมประกาศ ดังนั้นก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ ต้องแน่ใจว่าชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการรวมไปถึงต าแหน่งทางวิชาการต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ส่วนในช่วงการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์นั้น จะมีเมนูบทคัดย่อและกิตติกรรมประกาศเพ่ิมขึ้นมา แต่ในส่วนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และรายชื่อ
คณะกรรมการจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขให้ส่งค าขอแก้ไขผ่านระบบให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เห็นชอบการแก้ไขนั้นๆ 

 
เริ่มต้นใช้งาน Web Portal ในส่วนแรก (การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ ethesis.nida.ac.th โดยแนะน าให้ใช้บน Google Chrome 
 

 
 
  

กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผา่นเพื่อเข้าระบบ 
(อีเมลของ NIDA (name.sur@nida.ac.th)) 
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หลังจากเข้าระบบส าเร็จ จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

เมนูหลักของ Web Portal 
 

 
 

เมื่อเริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์ผ่าน e-Thesis ในครั้งแรก ให้เริ่มที่เมนู Thesis Form ซึ่งจากที่กล่าวใน
ข้างต้นว่าการท าวิทยานิพนธ์ในระบบ e-Thesis จะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังนั้น ในช่วงแรกนี้จะยังไม่สามารถใส่ข้อมูลบทคัดย่อและกิตติกรรมประกาศได้ 

 

 
 
 

ข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูล 
หากพบว่ามกีารสะกดชื่อไม่ถูกต้องให้แจ้ง
คณะหรือกองบริการการศึกษาเพือ่แก้ไข 
(ขอให้ตรวจสอบโดยละเอยีด โดยเฉพาะ
ตัวอักษรที่คล้ายกัน เช่น ฎ และ ฏ เป็นต้น) 

ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 
ใช้ในการท าแผนการท าวิทยานิพนธ์ 
(เป็นทางเลือกเสริม) 

ใช้กรอกข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานพินธ์ (ชื่อเรื่อง
วิทยานพินธ ์รายชือ่คณะกรรมการ บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน และการตั้งค่าภาษา
ของเล่มวิทยานิพนธ์) 

แสดงรายการวิทยานพินธ์ที่เก็บอยู่
ในระบบ และใช้ในการส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ใช้กรอกข้อมูลการตรวจการลักลอกวรรณกรรม
และข้อมูลการเผยแพร่ตีพิมพ ์รายงานส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ ์

แสดงวันสุดท้ายของภาคการศึกษา 
(ไม่ใช่วันที่ส่งเล่มวันสุดท้าย) 

เพิ่ม/แก้ไขชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ ์

เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ 
เพิ่ม/แก้ไขประวัติผู้เขียน 

ตั้งค่าภาษาของเล่มวิทยานิพนธ์ 
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Thesis Topic – ใช้กรอกชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 
 

Thesis Committee – ใช้เพิ่ม/ลบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน คณะกรรมการ และคณบดี โดย
ให้เริ่มจากการเลือกต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิมจากเมนู Drop down list 
 

 
 
  

ใส่ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
(ในกรณีที่ท าวิทยานพินธ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้
ใส่เป็นภาษาอังกฤษ) 

ใส่ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
(ในกรณีที่ท าวิทยานพินธ์เป็นภาษาไทย ให้ใช้
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในตัวแรกของแต่ละค า 
ยกเว้นค าบพุบท และค าน าหน้านาม (a, an, 
the) ที่ไม่ได้เป็นค าแรกของชื่อเร่ือง และถ้าท า
เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ทุกตัวอักษร) 
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เมื่อเลือกต าแหน่งที่ต้องการเพ่ิมได้แล้ว ช่องกรอกชื่ออาจารย์พร้อมช่องต าแหน่งทางวิชาการและ

คุณวุฒิทางการศึกษาจะปรากฎขึ้น 
 

 
 
วิธีการใส่ชื่ออาจารย์ ให้พิมพ์ชื่ออาจารย์ 3 ตัวอักษรแรกข้ึนไป (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) ระบบจะ

แสดงรายชื่ออาจารย์จากฐานข้อมูลให้เลือก หากไม่พบชื่ออาจารย์นั้นๆ ให้แจ้งทางคณะเพ่ือด าเนินการเพ่ิม
ข้อมูล 
 

 
 

ชื่อภาษาอังกฤษ 

ต าแหน่งทางวิชาการ/คณุวุฒิทางการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ/คณุวุฒิทางการศึกษา 

ชื่อ (เลือกจากฐานขอ้มูลเท่านั้น) 

ชื่อ (เลือกจากฐานขอ้มูลเท่านั้น) 

 

 

พิมพ์ชื่ออาจารย์ 3 ตวัอักษรแรกขึ้นไป 
แล้วเลือกจากชื่อทีป่รากฎขึ้น 

ชื่อภาษาไทย ต าแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา (ตอ่ท้าย) 
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วิธีการกรอกข้อมูล ระบบจะแสดงช่องกรอกข้อมูล 5 ช่องหน้าชื่อ โดยแต่ละช่องจะเว้นวรรค 1 วรรค

ยกเว้นช่องที่ 5 จะไม่มีเว้นวรรค และ 1 ช่องหลังชื่อ ให้ใส่ต าแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษา ต าแหน่ง
ละ 1 ช่อง เมื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวแรก ระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือก สามารถเลือกใช้ได้ หรือหากระบบไม่แสดง
รายการ สามารถพิมพ์เพ่ิมเองได้ การกรอกข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษาให้อยู่ในเงื่อนไข
ดังนี้ 

- คุณวุฒิปริญญาเอกภาษาไทย (ดร.) ให้อยู่ติดกับชื่อ 
- คุณวุฒิปริญญาเอกภาษาอังกฤษไม่ใช้ Dr. ให้ใช้เป็น Ph.D. ต่อท้ายชื่อแทน 
- ต าแหน่งทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องมีวรรคในแต่ละต าแหน่ง 

ตัวอย่างในการใส่ข้อมูลอาจารย์ภาษาไทย 
 

 
 
ตัวอย่างในการใส่ข้อมูลอาจารย์ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
  

กรอกต าแหน่งทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ผู้ที่ท าวิทยานิพนธภ์าษาอังกฤษให้กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษ
เท่านั้น 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ดร. ใส่ที่ช่องนี้เท่านั้น เนื่องจากต้องไม่เว้นวรรคจากชือ่ 

ช่องนี้ไม่ใช้งานในภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีวรรค 

คุณวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ใส่ที่ช่องหลงัชื่อ 
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เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Add/Save committee เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 
 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจะแสดงในรายการดังภาพ 
 

 
 

 
 

 
 

Biography – ใช้ในการกรอกข้อมูลในส่วนประวัติผู้เขียน ประกอบไปด้วย 
- ชื่อ – สกุล พร้อมค าน าหน้า เช่น นาย นางสาว นาง ถ้ามียศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม สมณศักดิ์ หรือ

ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่ด้วย 
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษาและปีการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 

*อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เสมอ 
ดังนั้นต้องเพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในต าแหน่งกรรมการด้วย* 

 

*เมนู Thesis Topic และ Thesis Committee หากส่งให้อาจารยท์ี่ปรึกษาแล้วจะไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
ต้องได้รับความเห็นชอบในการแกไ้ขจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน* 
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- ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการ รางวัลทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ ต าแหน่ง
และสถานที่ท างานของผู้เขียน 

 

 
 

Settings – ส่วนนี้จะใช้ในการก าหนดภาษาที่จะเขียนวิทยานิพนธ์  ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้ตัวอักษรดังนี้ ภาษาไทยใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ส่วนภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร 
Times New Roman 
 

 

คลิ๊กปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

สามารถกรอกข้อมูลได้
มากกว่า 1 รายการ 
สามารถกรอกข้อมูลได้
มากกว่า 1 รายการ 

เลือกภาษาและตวัอักษรที่จะใช้ในวิทยานิพนธ์ 

 

ขนาดตัวอกัษรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ระบบจะจัดการขนาดตวัอักษรเบื้องต้น
ให้เองใน Microsoft Word 

คลิ๊กปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 
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ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการใช้งานเมนู Thesis Form ในส่วนแรก (การท าโครงร่างวิทยานิพนธ์) ซึ่งจะ

สังเกตว่ายังไม่มีส่วนบทคัดย่อและกิตติกรรมประกาศให้ใส่ข้อมูล (ซึ่งจะปรากฎขึ้นหลังจากที่นักศึกษาผ่านการ
ท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบ e-Thesis แล้ว) จากนั้น หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้กลับไปใส่ข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ที่ปรึกษาและของตนเองที่ เมนู  Basic Information แท็บ Contact 
Information หากข้อมูลส่วนนี้ว่างอยู่ ระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งไฟล์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลที่แสดงจะดึงมา
จากฐานข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ นักศึกษาจะสามารถแก้ไขได้เพียงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น 
 

 
 

ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นการตั้งค่าและกรอกข้อมูลเบื้องต้นของเล่มวิทยานิพนธ์ จากนั้นให้ไปท าส่วน
เนื้อหาใน Microsoft Word 

 

การใช้งาน Web Portal ในส่วนการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
ในส่วนนี้จะมีแท็บ Abstract และ Acknowledgement เพ่ิมข้ึนมาในเมนู Thesis Form 

 
 

Abstract – ใช้กรอกบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเลือกท าวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ ระบบจะแสดงแต่ช่องภาษาอังกฤษเพียงช่องเดียว 

 

อีเมลอาจารย ์

อีเมลนักศึกษา

 

ช่ือและอีเมลเจ้าหน้าท่ีคณะ 

กรอกหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา หาก
ไม่ทราบสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์คณะได้ 

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ตนเอง 

คลิ๊กปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 
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Acknowledgement – ให้กรอกกิตติกรรมประกาศที่แท็บนี้ 

 
 

ใส่บทคัดย่อภาษาไทย 

ใส่บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

คลิ๊กปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

ใส่คีย์เวิร์ดภาษาไทย ให้ใส่ทีละคีย์เวิร์ดแล้วคลิ๊ก ADD 

คลิ๊กปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

ใส่กิตติกรรมประกาศที่นี ่
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การใช้งาน Web Portal ในการส่งวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ 
ในการที่จะส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ได้นั้น ต้องมีการบันทึกไฟล์เข้าระบบด้วยปุ่ม Save to 

Cloud ในแถบเครื่องมือ GMS ก่อน หลังจากนั้นสามารถเข้าไปดูรายการไฟล์ที่บันทึกเข้าระบบได้ที่หน้า Web 
Portal เมนู Thesis Revision และที่เมนูนี้จะใช้ในการส่งวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงขอความเห็นชอบในการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ (ชื่อเรื่องและรายชื่อ
คณะกรรมการ) ได้เช่นกัน 
 

 
 

 
 

 
 

 

*หากไม่สามารถเลือกเวอร์ชั่นเพื่อส่งให้อาจารยไ์ด้ (ปุ่มจาง) ให้ใช้ Microsoft Word เปิดไฟล์ที่ต้องการ แล้ว 
Generate Template ทับลงไปท่ีไฟล์นั้น เพื่ออัพเดทข้อมลู จากน้ันจึง Save to Cloud อีกครั้งหนึ่ง* 

 

*หากต้องการพิมพ์เพื่อส่งให้คณะ ให้คลิ๊กไอคอน PDF แล้วดาวน์โหลดออกไปพิมพด์้วย
โปรแกรมอ่าน PDF ในเครื่อง เช่น Adobe Reader* 

 
 

*ในกรณีที่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขช่ือเรื่องและรายชื่อคณะกรรมการได้ หาก
ต้องการแก้ไข ให้คลิ๊กปุม่ “Request for Edit Proposal” ที่มุมล่างขวาของจอภาพ เพื่อขอความ

เห็นชอบในการแก้ไข* 

 
 

เมนู Thesis Revision รายการไฟล์ที่บันทกึเข้าระบบแล้ว (Save to Cloud) 

เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการจากรายการด้านบน 
แล้วคลิ๊กปุ่ม “Save as Proposal” เพือ่ส่ง
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

เลือกเวอร์ชั่นจากปุ่มที่สวา่ง 
เวอร์ชั่นที่ปุ่มจาง หมายความวา่มีการอพัเดทข้อมูลใน
เมนู Thesis Form ท าให้ข้อมูลไม่อัพเดท 
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การใช้งานบน Microsoft Word 
ในส่วนนี้นักศึกษาจะใช้ Microsoft Word ในการจัดท าเนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ โดยจะต้อง

ติดตั้ง Add-in ของระบบ e-Thesis เพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูล จัดท าโครงร่างตั้งต้นของรูปเล่มวิทยานิพนธ์
และบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งระบบ e-Thesis จะช่วยท าในส่วนรูปแบบเบื้องต้นให้เท่านั้น ส่วนเนื้อหา
ทั้งหมดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้จัดรูปแบบเองทั้งหมด ส่วนที่ระบบจะท าให้ได้แก่ หน้าปก หน้าอนุมัติ หน้า
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้าสารบัญหลัก และหน้าประวัติผู้เขียน 

 
แนะน าแถบเครื่องมือ GMS 

เมื่อเปิดใช้งาน Microsoft Word ที่ติดตั้ง GMS Add-in ของระบบ e-Thesis แล้ว จะพบกับแถบ
เครื่องมือ GMS ที่ด้านบน ซึ่งเครื่องมือที่ ใช้หลักๆ จะมี 4 ปุ่ม คือ Login, Save to Cloud, Generate 
Template และ Bookmark 

 

 
 
ปุ่ม Login – ใช้ในการล็อกอินเข้าระบบ e-Thesis ในการท างานบน Microsoft Word แต่ก็ไม่

จ าเป็นต้องล็อกอินทุกครั้ง จะล็อกอินก็ต่อเมื่อต้องการ Save to Cloud และ Generate Template 
ปุ่ม Save to Cloud – ใช้ในการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าระบบ e-Thesis ซึ่งเครื่องมือนี้จะท าการ

แปลงไฟล์เอกสาร Microsoft Word (.docx) เป็นเอกสาร PDF พร้อมกับสร้างแถบบาร์โค้ดติดทุกหน้าของ
เอกสาร การบันทึกไฟล์ขึ้นระบบนี้ยังใช้เพ่ือส่งเอกสารให้อาจารย์ตรวจอีกด้วย 

 

 
 

ปุ่ม Generate Template – ใช้ในการสร้างเทมเพลทเบื้องต้นของเล่มวิทยานิพนธ์ คือ ระบบจะสร้าง
หน้าปก หน้าอนุมัติ หน้าบทคัดย่อ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าสารบัญหลัก หน้าบรรณานุกรม และหน้า
ประวัติผู้เขียนให้ นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือนี้ในการอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากบน Web Portal อีก
ด้วย เช่น การเปลี่ยนชื่อหัวข้อ การเพิ่ม/เปลี่ยนคณะกรรมการ การแก้ไขบทคัดย่อ เป็นต้น 

 

 

*ในระหว่างการพิมพ์เนื้อหา แนะน าให้บันทึกไฟล์ลงเครื่องด้วยเครือ่งมือของ Microsoft Word เป็นระยะๆ (Ctrl + s)* 
 

*หน้าบรรณานุกรมต้องสรา้งขึ้นด้วยโปรแกรมประเภท Reference Manager 
เช่น EndNote, Mendeley หรือ Zotero* 



17 
 

 
ปุ่ม Bookmark ใช้ในการอัพเดทสารบัญหลักของเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือ Styles ของ 

Microsoft Word ในการบอกว่าส่วนใดคือชื่อบท หรือส่วนใดคือหัวข้อหลัก เป็นต้น 
 

เริ่มต้นเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ด้วย Microsoft Word 
ในครั้งแรกที่จะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ ต้องสร้างเทมเพลทของเล่มวิทยานิพนธ์จากระบบ e-Thesis 

ก่อน วิธีการคือให้ล็อกอินเข้าระบบจากแถบเครื่องมือ GMS แล้วคลิ๊กปุ่ม Generate Template 
 

 
 

 

เมื่อคลิ๊กปุ่ม Login จะปรากฎหน้าต่างๆ GMS Panel ขึ้น 

ให้ใส่ Username (name.sur@stu.nida.ac.th) 
และ Password จากนั้นคลิ๊ก Login เพือ่เข้าระบบ 

เมื่อล็อกอินส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษา 

 

 

รายการเอกสารที่บันทึกเขา้ในระบบ e-Thesis 
(Save to Cloud) โดยเอกสารล่าสุดจะอยู่เป็น
ล าดับแรกเสมอ 

สามารถดาวนโ์หลดเอกสารมาแก้ไขได้ 
โดยคลิ๊กเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการจาก
รายการดา้นบนแล้วคลิ๊ก Download 
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หลังจากคลิ๊กปุ่ม Generate Template 
ระบบจะสร้างเทมเพลทรูปเล่มเบื้องต้น 

 
หน้าปก 
(ล็อก) 

 
 
 

หน้าอนุมัต ิ
(ล็อก) 

หน้าสารบญัหลัก 
(ล็อก) 

ส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ ์
(นศ. แก้ไขได้) 

หน้าบรรณานุกรม 
(ล็อก) 

ส่วนภาคผนวก 
(นศ. แก้ไขได้) 

 
 
 
 

หน้าประวัตผิู้เขียน 
(ล็อก) 

ใส่บรรณานกุรมจากโปรแกรม 
Reference Manager 

(Endnote, Mendeley, 
Zotero) 

หน้าต่างๆ ที่ระบบสร้างขึ้นมาให้ ซ่ึงนักศึกษา
จะสามารถพิมพ์ข้อมูลได้เฉพาะส่วนเน้ือหา
และภาคผนวกเท่านั้น 

หน้าที่ระบบล็อกไว้จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้จาก Web Portal 

หน้าวา่งหลังประวัติผู้เขียนให้ใส่รายการ
บรรณานุกรมที่ท ามาจากโปรแกรม 
Reference Manager เท่านั้น 
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ให้นักศึกษาเริ่มพิมพ์เนื้อหาตั้งแต่หน้าถัดจากหน้าสารบัญหลักได้เลย โดยเริ่มตั้งแต่สารบัญตาราง/

ภาพ (ถ้ามี) หรือ บทที่ 1 ในส่วนนี้จะเป็นการจัดรูปแบบด้วยตัวนักศึกษาเอง ต้องใช้เครื่องมือการจัดการ
รูปแบบของ Microsoft Word ไม่เกี่ยวกับระบบ e-Thesis ซึ่งระบบจะช่วยจัดการขอบกระดาษให้เท่านั้น 
(Margins) ดังนั้น ให้อ้างอิงการจัดรูปแบบส่วนเนื้อหาตามที่ห้องสมุดก าหนด โดยเปลี่ยนมาใช้ตัวอักษร  
TH Sarabun New เท่านั้น 

หากมีข้อมูลเนื้อหาแล้ว สามารถคัดลอกมาวางที่หน้านี้ได้เช่นกัน แต่ต้องท าการจัดรูปแบบอีกครั้ง 
เนื่องจากขอบกระดาษของเทมเพลทระบบ e-Thesis จะแคบกว่าเอกสารปกติ นอกจากนี้ ต้องท าการก าหนด
ว่าส่วนใดเป็นชื่อบท หัวข้อหลัก หรือหัวข้อย่อย เพ่ือให้สามารถสร้างสารบัญหลักได้ถูกต้อง 

 

 
 

การใช้เครื่องมือของ Microsoft Word ในการจัดรูปแบบ 
จากที่กล่าวข้างต้นว่าระบบ e-Thesis จะไม่จัดการรูปแบบในส่วนเนื้อหาให้ ดังนั้นในส่วนเนื้อหานี้ 

นักศึกษาจะต้องเป็นผู้จัดการด้วยตนเอง ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดรูปแบบและการใช้เครื่องมือเบื้องต้น
ของ Microsoft Word ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเอกสาร Microsoft Word ทั่วๆ ไป
ได้อีกด้วย 
  

เริ่มพิมพ์เนื้อหาที่นี่ 

ส่วนที่ e-Thesis จัดการให ้
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เครื่องมือที่ใช้งานในการจัดรูปแบบที่ส าคัญๆ มีดังนี้ 

การใช้แถบเครื่องมือ View 
แถบเครื่องมือ View – ใช้ในการเปิด/ปิด ไม้บรรทัด หน้าต่างน าทาง รวมถึงการเปิดดูเอกสาร

หลายๆ หน้า 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

เปิด/ปิด ไม้บรรทัด 

เปิด/ปิด หน้าต่างน าทาง 
เปลี่ยนมุมมองเป็นหลายหนา้ 

ไม้บรรทัดจะใช้ในการตั้งแท็บย่อหนา้ รวมไปถึง
สามารถท าย่อหนา้ของบรรทัดถัดไปได้ด้วย 

หน้าต่างน าทาง ใช้ในการดูภาพรวมของหัวข้อตา่งๆ 
และยังใช้ในการข้ามไปยังหัวขอ้ที่ต้องการแทนการ
เล่ือนหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งหัวข้อตา่งๆ เหล่านี้จะ
ถูกน าไปแสดงที่สารบัญหลักอีกดว้ย 

เมื่อเลือกเป็น Multiple Pages เอกสาร
จะแสดงแบบหลายหนา้ สามารถใช้ใน
การตรวจสอบภาพรวมของเอกสารได้ 
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การดูสัญลักษณ์การจัดรูปแบบของ Microsoft Word – โดยปกติจะถูกซ่อนไว้ หากต้องการ
ให้แสดงสัญลักษณ์ สามารถคลิ๊กที่ปุ่มเครื่องหมายพาย ( ) ในแถบเครื่องมือ Home และคลิ๊กซ้ าอีกครั้งเพ่ือ
ปิดการแสดงสัญลักษณ ์
 

 
 

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดรูปแบบ 
 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 
สัญลักษณ์แสดงย่อหน้า ทุกครั้งท่ีใช้ปุ่ม Enter จะเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่
เสมอ 

 สัญลักษณ์แสดงการกด Tab 

 สัญลักษณ์การตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหน้าเดิม (Shift + Enter) 

 จุดกลางบรรทัดคือสัญลักษณ์แสดงการวรรค (Spacebar) 

 สัญลักษณ์การแบ่งหน้าโดยใช้ Page Break (Ctrl + Enter) 

 
สัญลักษณ์การแบ่งหน้าโดยใช้ Section Break (Layout -> Breaks -> 
Section Breaks -> Next Page) 

 
สัญลักษณ์สิ้นสุดข้อมูลในตาราง 

 
การใช้เครื่องมือ Styles 
การใช้ Styles เป็นการก าหนดว่าส่วนใดเป็นชื่อบท ส่วนใดเป็นหัวข้อใหญ่ หรือส่วนใดเป็น 

หัวข้อรอง เพ่ือที่จะน าไปแสดงในสารบัญหลักได้ถูกต้อง ซึ่งสารบัญหลักนั้นจะใช้ Styles กลุ่ม Heading เช่น 
Heading 1 Heading 2 ฯลฯ ไปแสดงที่สารบัญหลัก เครื่องมือ Styles นี้จะอยู่ที่แถบเครื่องมือ Home 

 

 
 

การใช้ Styles จะเป็นการก าหนดต้นแบบของส่วนประกอบต่างๆ ในเอกสารนั้นๆ เช่น ชื่อบท 
มีขนาดเท่าไร่ ใช้ตัวอักษรแบบใด จัดวางต าแหน่งไหน ฯลฯ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการแก้ไขหากมี

เครื่องหมายพาย ใช้ในการเปิด/ปิด 
การแสดงสัญลักษณ์การจัดรูปแบบ 
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การเปลี่ยนแปลง นักศึกษาสามารถแก้ไขที่ต้นแบบได้ ส่วนต่างๆ ที่ผูกไว้กับ Styles นั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงตาม
ต้นแบบโดยอัตโนมัติ 

วิธีการก าหนดค่าต้นแบบของ Styles 
 

 

 
 
  

ส่วนนี้ใช้ก าหนดค่าตวัอักษรทั้ง ชนิด ขนาด 
รูปแบบอักษร การจัดวาง ความหา่งบรรทัด 

ปุ่ม Format ใช้ในการตั้งค่ายอ่ยของการ
จัดรูปแบบ เช่นตั้งค่าย่อหน้า ตั้งค่าการ
ขึ้นบรรทัดใหม่ ฯลฯ 

ส่วนนี้คือระบบภาษา 
Latin คือภาษาอังกฤษ 
Complex คือภาษาไทย 
(all scripts) คือมีผลทั้ง 2 ภาษา 
ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ตั้งค่าจาก all scripts 

คลิ๊กขวาที่ Styles ที่ต้องการแก้ไข 
เลือก Modify… 
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นอกจากนี้  ITC ได้จัดท าไฟล์ต้นแบบ Styles เบื้องต้นไว้  สามารถดาวน์ โหลดได้ที่  
itc.nida.ac.th/ethesis และน าเข้าในไฟล์ Microsoft Word ที่ท าวิทยานิพนธ์ได้ 
 

 
 

วิธีน าเข้า Styles จากไฟล์ dotx 
โดยปกติ Microsoft Word จะเรียก Styles ชื่อ Normal.dotm ขึ้นมาทุกครั้งเมื่อมีการสร้าง

ไฟล์ใหม่ ซึ่งรูปแบบจะเป็นดังภาพ 
 

 
 
 

 

เข้าที่ Files -> e-Thesis(Style Template) 
แล้วหาไฟล์ดังภาพ 
(EN) ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
(TH) ส าหรับวิทยานพินธภ์าษาไทย 
ให้คล๊ิกขวา -> Download 

Styles มาตรฐาน จะตั้งค่าไม่ตรงกับที่สถาบันก าหนด 

ให้เปิดหน้าต่าง Styles โดยคลิ๊กลูกศรที่มุมขวาล่าง 

รายการ Styles ทั้งหมดของไฟล์นี้ 

คลิ๊กเลือกปุ่ม Manage Styles 
(ไอคอนที่ 3 ด้านล่าง) 
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คลิ๊กปุ่ม Import/Export… เพื่อน าเขา้ 
Styles จากไฟล์ที่ต้องการ 

Styles ในไฟล์ที่เปิดอยู่ Style จากไฟล์ 

เมื่อเปิดมาที่หน้าต่างนี้ จะเป็น
ไฟล์ Normal.dotm เสมอ ให้
คลิ๊กเพื่อปิดไฟล์ก่อน แล้วคลิ๊กอกี
ครั้งเพื่อเปิดไฟล์ที่ต้องการ 



25 
 

 
 

 
 
  

Style จากไฟล์ 

ชื่อไฟล์ที่เลือกจะแสดงที่นี ่

ให้ไฮไลท์รายการ Styles ในช่องนี้ทั้งหมด (เลือก
รายการแรกแล้วกด Shift + ลูกศรลงจนสุด) 
แล้วคลิ๊กปุ่ม “<- Copy” 

คลิ๊กปุ่มนี้หลังจากเลือก Styles แลว้ เพือ่คัดลอกมายัง
ไฟล์ที่จะใช้งาน (ให้คล๊ิก Yes to All เพือ่ยืนยันการ
เขียนทับ Styles ที่มีอยู่) 

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กที่นี่เพื่อปิดหนา้ต่าง 

Styles จะเปลี่ยนไป โดยมีการตั้งค่าเบื้องต้นและนับเลขบทกับหวัข้อไว้ให้ 
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ข้อก าหนดเบื้องต้นของส่วนต่างๆ ในการพิมพ์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ มีดังนี ้
 

รายการ 
ขนาดตัวอักษร รายละเอียดอื่นๆ 

Styles 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

หัวเร่ือง/ชื่อบท TH Sarabun New 20 
ตัวหนา 

Times New Roman 
14 ตัวหนา 

จัดกลาง เว้นจากค าว่า 
“บทที่” 1 บรรทัด 
ระยะจากขอบบน
กระดาษประมาณ 2 
นิ้ว 

จัดกลาง เว้นจากค าว่า 
“CHAPTER” 1 
บรรทัด ระยะจากขอบ
บนกระดาษประมาณ 2 
นิ้ว พิมพ์ตวัอกัษรใหญ่
ทุกตัว 

Heading 1 

หัวข้อใหญ ่ TH Sarabun New 18 
ตัวหนา 

Times New Roman 
13 ตัวหนา 

ขึ้นต้นด้วยเลขบทตาม
ด้วยล าดับหมายเลข
หัวข้อ เช่น 1.1 1.2 
2.1 เป็นต้น จัดชิดซ้าย 
เว้นจากบรรทัดบนและ
ล่างอย่างละ 1 บรรทัด 

ขึ้นต้นด้วยเลขบทตาม
ด้วยล าดับหมายเลข
หัวข้อ เช่น 1.1 1.2 
2.1 เป็นต้น จัดชิดซ้าย 
เว้นจากบรรทัดบนและ
ล่างอย่างละ 1 บรรทัด 
ตัวอักษรตัวแรกของแต่
ละค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ ่
ยกเว้น บุพบท สันธาน 
และค าน าหนา้นาม เว้น
ว่าค าเหล่านั้นเป็นค า
แรกของหัวข้อ 

Heading 2 

หัวข้อรองล าดับที ่1 TH Sarabun New 16 
ตัวหนา 

Times New Roman 
12 ตัวหนา 

ขึ้นด้วยเลขบท แล้ว
ตามด้วยเลขหวัข้อใหญ่
และ เลขของหวัข้อรอง
ล าดับที่ 1 เช่น 1.1.1 
1.1.2 2.1.1 เป็นต้น 
จัดย่อหนา้ 0.5 นิ้ว เว้น
จากบรรทัดบน 1 
บรรทัด 

ขึ้นด้วยเลขบท แล้ว
ตามด้วยเลขหวัข้อใหญ่
และ เลขของหวัข้อรอง
ล าดับที่ 1 เช่น 1.1.1 
1.1.2 2.1.1 เป็นต้น 
จัดย่อหนา้ 0.5 นิ้ว เว้น
จากบรรทัดบน 1 
บรรทัด 

Heading 3 

หัวข้อรองล าดับที ่2 TH Sarabun New 16 
ตัวปกต ิ

Times New Roman 
12 ตัวปกต ิ

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 1 พิมพ์เลขบท 
ตามด้วยเลขหวัข้อใหญ ่
หัวข้อรองล าดับที ่1 
และเลขหัวขอ้รอง
ล าดับที่ 2 เช่น 1.1.1.1 
1.1.1.2 2.1.1.1 เป็น
ต้น 

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 1 พิมพ์เลขบท 
ตามด้วยเลขหวัข้อใหญ่ 
หัวข้อรองล าดับที ่1 
และเลขหัวขอ้รอง
ล าดับที่ 2 เช่น 1.1.1.1 
1.1.1.2 2.1.1.1 เป็น
ต้น 

Heading 4 
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รายการ 
ขนาดตัวอักษร รายละเอียดอื่นๆ 

Styles 
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

หัวข้อรองล าดับที ่3 TH Sarabun New 16 
ตัวปกต ิ

Times New Roman 
12 ตัวปกต ิ

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 2 พิมพ์ตัวเลข 
และตามด้วยวงเล็บปิด 
เช่น 1) 2) 3) เป็นต้น 

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 2 พิมพ์ตัวเลข 
และตามด้วยวงเล็บปิด 
เช่น 1) 2) 3) เป็นต้น 

Heading 5 

หัวข้อรองล าดับที ่4 TH Sarabun New 16 
ตัวปกต ิ

Times New Roman 
12 ตัวปกต ิ

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 3 พิมพ์ตัวเลข
ในวงเล็บ เช่น (1) (2) 
(3) เป็นต้น 

พิมพ์ตรงกับอักษรตวั
แรกของหัวข้อรอง
ล าดับที่ 3 พิมพ์ตัวเลข
ในวงเล็บ เช่น (1) (2) 
(3) เป็นต้น 

Heading 6 

ส่วนเน้ือหาทัว่ไป TH Sarabun New 16 
ตัวปกต ิ

Times New Roman 
12 ตัวปกต ิ

ระยะหา่งระหว่าง
บรรทัด Single Space 

ระยะหา่งระหว่าง
บรรทัด 1.5 Lines 

Normal 

ค าอธิบายตาราง/
ภาพ 

TH Sarabun New 16 
ตัวปกต ิ

Times New Roman 
12 ตัวปกต ิ

พิมพ์ชิดซ้าย หากเป็น
ตารางให้ใส่บนตาราง
ว่า “ตารางที”่ ส่วน
รูปภาพให้ใส่ใต้ภาพวา่ 
“ภาพที่” 
การนับเลขให้พิมพ์
เลขที่บท ตามด้วยเลข
ของตารางหรือรูปภาพ 
เช่น ตารางที่ 1.1 
รูปภาพที ่1.1 เป็นต้น 
หากค าอธิบายยาวเกิน 
1 บรรทัด บรรทัด
ต่อมาต้องจัดให้ตรงกับ
ค าอธิบายบรรทัดแรก 

พิมพ์ชิดซ้าย หากเป็น
ตารางให้ใส่บนตาราง
ว่า “ตารางที”่ ส่วน
รูปภาพให้ใส่ใต้ภาพวา่ 
“ภาพที่” 
การนับเลขให้พิมพ์
เลขที่บท ตามด้วยเลข
ของตารางหรือรูปภาพ 
เช่น ตารางที่ 1.1 
รูปภาพที ่1.1 เป็นต้น 
หากค าอธิบายยาวเกิน 
1 บรรทัด บรรทัด
ต่อมาต้องจัดให้ตรงกับ
ค าอธิบายบรรทัดแรก 
ตัวอักษรตัวแรกของแต่
ละค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ ่
ยกเว้น บุพบท สันธาน 
และค าน าหนา้นาม เว้น
ว่าค าเหล่านั้นเป็นค า
แรกของหัวข้อ 
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วิธีใช้งาน Styles ให้ไฮไลท์ส่วนที่ต้องการ แล้วคลิ๊กเลือก Styles ที่ต้องการจากแถบเครื่องมือ
ด้านบน 
 

 
 

 
 

ส าหรับการท าสารบัญของ e-Thesis จะใช้ปุ่ม Bookmark ที่แถบเครื่องมือ GMS โดยที่
หัวข้อต่างๆ ทั้งหมด (ส่วนที่ใช้ Styles Heading) ในหน้าต่าง Navigation Pane จะถูกน าไปใส่ที่สารบัญหลัก 
 

 
 

 
 

*ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ระบบ e-Thesis ให้ใช้ Styles Heading เฉพาะส่วนท่ีต้องการขึ้นสารบญัเท่าน้ัน  
ส่วนหัวข้อที่ไม่ต้องการขึ้นสารบัญ ให้ใช้ Styles เป็น Normal และพิมพ์เลขหัวข้อเอง* 

 

จากตัวอยา่ง ต้องการให้ขอ้ความเป็นหวัข้อใหญ่ ให้
ไฮไลท์ข้อความ แล้วเลือก Heading 2 ซ่ึงเป็น Styles 
ของหัวข้อใหญ ่

หัวข้อทั้งหมดใน Navigation Pane 
จะถูกน าขึ้นสารบัญ 
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การใช้เครื่องมือ Breaks 
การใช้ Breaks มีหลายประเภท ซึ่งเครื่องมือ Breaks ที่ส าคัญๆ จะมีอยู่ 3 ประเภทคือ  

Line Break, Page Break และ Section Break 
Line Break คือการตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ยังคงอยู่ในย่อหน้าเดิม โดยปกติแล้วหาก

ต้องการตัดค าขึ้นบรรทัดใหม่ ผู้ใช้งานจะใช้ปุ่ม Enter ซึ่งการท าเช่นนั้นจะเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ จะท าให้ 
การจัดรูปแบบยากขึ้น ดังนั้น เครื่องมือ Line Break จะช่วยในเรื่องนี้  วิธีใช้งานเครื่องมือนี้คือให้ใช ้
ปุ่ม Shift + Enter 
 

 
Page Break คือการขึ้นหน้าใหม่ การใช้งานคือให้กดปุ่ม Ctrl + Enter ใช้ในกรณีที่ต้องการ

ตัดบรรทัดขึ้นหน้าใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้งานมักจะใช้วิธี Enter หลายๆ ครั้งจนบรรทัดที่ต้องการเลื่อนลง
หน้าถัดไป การท าเช่นนี้จะท าให้เกิดปัญหาเวลาจัดรูปแบบได้ หากมีการเพ่ิมข้อความด้านบน บรรทัดล่างก็จะ
ถูกดันลงไปเรื่อยๆ การใช้ Page Break จะเป็นการกั้นไม่ให้บรรทัดหลังจากนั้นถูกเลื่อนหากมีการเพ่ิมข้อความ
ด้านบน 
 

การใช้ปุ่ม Shift + Enter จะเป็น
การขึ้นบรรทัดใหม่ในย่อหนา้เดิม 

 

การใช้ปุ่ม Enter จะเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ 

ย่อหน้าปกต ิ
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Section Break จะใช้ในการแบ่งระหว่างบท หรือระหว่างหัวเรื่องใหญ่ เช่น แบ่งระหว่าง
สารบัญกับบทที่ 1 เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการท าหน้ากระดาษแนวนอนอีกด้วย การแบ่งด้วย Section 
Break จะคล้ายกับการใช้ Page Break แต่ Section Break จะเป็นการแยกการตั้งค่าหน้ากระดาษออกจากกัน 
เช่น การตั้งค่าเลขหน้า เป็นต้น 
 

บรรทัดจะถูกดันลงไปเรื่อยๆ 
หากมีการเพิ่มข้อความ 

 

ข้อความที่เพิ่ม 

 

ข้อความที่เพิ่ม 

ใช้งาน Page Break 

ใช้ Enter เพื่อขึ้นหนา้ใหม ่

ข้อความหลัง Page Break จะ
ไม่มีผลกระทบถึงแม้จะมีการ
เพิ่มข้อความในหนา้ก่อนหน้า 
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การแทรกตาราง 
การใช้งานตารางในการท าวิทยานิพนธ์ของสถาบันฯ ต้องให้ขอบตารางไม่เกินตั้งกั้นซ้าย-ขวา

ของกระดาษ และตารางต้องไม่มีเส้นตั้ง ส่วนเส้นนอนจะมีเฉพาะกั้นหัวตารางและเส้นจบตารางเท่านั้น หาก
ตารางไม่จบในหน้าเดียว ให้ใส่หัวตารางในทุกๆ หน้า  

 
 

 

วิธีการใช้งานจะอยู่ที่แถบเครื่องมือ 
Layout -> Breaks -> Next Page 

A4 A3 

เมื่อกั้นหน้าด้วย Section Break แล้ว จะสามารถตั้งค่า
ของหน้าถัดไปได้อย่างอิสระ เช่นเปลี่ยนขนาดกระดาษ 
หรือท าหน้ากระดาษแนวนอน เป็นต้น 
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การใช้งานตารางนี้จะใช้แถบเครื่องมือ Insert -> Table แล้วเลือกขนาดตารางที่ต้องการ 
 

 
 

 

 

คลิ๊ก Insert -> Table แล้วเลือกขนาดตาราง
ที่ต้องการ จะได้ตารางเปล่าดังรูปทางขวา 

จากนั้นให้คล๊ิกที่ตาราง แล้วเลือกแถบเครื่องมือ Design -> 
เลือก Table Styles เป็น List Table 6 Colorful เพื่อปิด
เส้นแนวตั้ง 

จะได้ตารางดังนี้ 

ที่แถบเครื่องมือ Design ให้น าเครื่องหมายถูก
ออกจากช่อง Banded Rows เพื่อไม่ใหแ้สดง
แถบส ี
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สามารถใส่ข้อมูลได้ หากต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมภ์ของตาราง
สามารถกดเครื่องหมาย + ที่ขอบซ้ายหรือบนของตารางได้ 

หากต้องการรวมช่องตารางเข้าด้วยกันให้ไฮไลท์ช่องที่ต้องการ 
คลิ๊กขวา แล้วเลือก Merge Cell 

ในกรณีที่ตารางมีมากกวา่ 1 หน้า ให้สร้างหัวตารางในทุกๆ หน้า 
ให้ไฮไลท์แถวที่เป็นหัวตาราง คลิ๊กขวา เลือก Table Properties… 

ไฮไลท์เลือกหัวตาราง 

ไฮไลท์เลือกช่องที่ต้องการรวม 

ตารางในรูปแบบที่ถูกต้อง 
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ติ๊กถูกที่ช่องนี้เพื่อให้แสดงหวัตาราง 

ตัวเลือกนี้ใช้ในการตัดข้อมูลในตาราง 
หากต้องการให้ข้อมูลในแถวอยู่ในหน้า
เดียวกัน ให้ปลดเครื่องหมายถูกออก 

 

จะได้หัวตารางในหน้าต่อๆ ไป 

เลือก Row 
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อีกวธิีหนึ่งคือให้ไฮไลท์เลือกหัวตาราง จากนั้นคลิ๊กแถบเครื่องมือ Layout ของ Table Tools 
แล้วเลือก Repeat Header Rows กจ็ะได้ผลลัพธ์เดียวกัน 

ไฮไลท์เลือกหัวตาราง 

 
ในกรณีที่ตารางไม่จบในหน้าเดียว จะต้อง
ไม่มีเส้นแนวนอน จนกว่าจะจบตาราง 
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การสร้างค าอธิบาย (Caption) และสารบัญตาราง/ภาพ 
การใส่ค าอธิบายตาราง/ภาพ (Caption) เป็นการใส่ค าอธิบายตาราง/ภาพในเอกสาร และยัง

ช่วยนับเลขตาราง/ภาพให้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถนับเลขได้ตามรูปแบบที่ทางสถาบันฯ ก าหนดได้ 
รูปแบบของค าอธิบายตาราง/ภาพของสถาบัน คือให้น าหน้าด้วย ตารางที่ หรือ ภาพที่  

ตามด้วยเลขบท คั่นด้วยเครื่องหมาย . (จุด) และตามด้วยเลขของตารางในบทนั้นๆ เช่น ตารางแรกของบทที่ 3 
จะต้องใส่ว่า “ตารางที่ 3.1” เป็นต้น 
 

ให้ไฮไลท์เลือกแถวสุดท้าย
ของตาราง 

 
 

 จากนั้นให้เลือกแถบเครื่องมือ Design ของ Table Tools 
-> Borders -> No Border เพือ่ลบเส้นตาราง 
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ในครั้งแรกต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อน ดังตารางด้านล่าง 
 

 ตาราง รูปภาพ 

หัวค าอธิบาย (Label) ตารางที ่ ภาพที ่
ต าแหน่งค าอธิบาย (Position) ด้านบนของตาราง ด้านล่างของภาพ 

การนับเลข (Numbering) เลขบท.เลขตาราง เลขบท.เลขภาพ 

 
  

ตารางนี้ต้องใส่ว่า “ตารางที่ 3.1” 

ส าหรับตาราง ให้คลิ๊กขวาที่มุมซ้ายบนของตาราง ส่วนภาพ
ให้คล๊ิกขวาบนรูปภาพ จากนั้นเลือก Insert Caption... 

เลือก Insert Caption… 

ช่องใส่ค าอธิบาย สามารถใส่ท่ีช่องนี้หรือจะ
ใส่ภายหลังที่หนา้เอกสารปกติก็ได้ หัวค าอธิบาย (ตารางที่/ภาพที่) 

ต าแหน่งค าอธบิาย (ตารางให้อยู่ด้านบน 
ส่วนภาพให้อยู่ดา้นล่าง) 

สร้างหัวค าอธบิายใหม ่

ตั้งค่าการนับเลขค าอธิบาย 
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ขัน้ตอนตั้งค่าค าอธิบายภาพ 
 

  
 

  
 

 

 
 
  

 

สร้างหัวค าอธบิายใหม่ 
โดยคลิ๊กที่ New Label 

ใส่หัวค าอธิบาย (ตารางที่/ภาพที่) 

หัวค าอธิบายที่สร้างจะแสดง
อยู่ที่รายการ Label 

ในค าอธิบายจะยังไม่มีเลขบท 
ให้คล๊ิก Numbering… เพื่อตั้งค่าเลข 

ให้ติ๊กที่ช่องนี้เพื่อน าเลขบทที่มาใช้งาน 

เลือกรูปแบบเลขให้เป็นเลขอารบกิ 

เลือกเป็น Heading 1 เพื่อให้นับเลขตามเลขบท 
และเลือกตัวค่ันเป็น . (จุด) 

ค าอธิบายภาพ 

จะได้รูปแบบการนับเลขตามแบบของสถาบันฯ 

สามารถใส่ค าอธิบายภาพได้ที่ช่องนี้ 
หรือสามารถใส่ท่ีเอกสารปกติก็ได ้

ค าอธิบายภาพ 

หากไม่ได้ใส่ค าอธิบายภาพในขั้นตอนดา้นบน สามารถใส่ท่ีนี่ได้ 
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การสร้างสารบัญตาราง/ภาพ – Microsoft Word สามารถน าการท า Caption ต่างๆ ใน
เอกสาร มาสร้างเป็นสารบัญต่างๆ ได้ ซึ่งในการท าวิทยานิพนธ์ สารบัญตาราง/ภาพจะต้องอยู่ถัดจากหน้า
สารบัญหลัก โดยสารบัญตารางจะอยู่ก่อนสารบัญภาพ วิธีการคือให้แทรกหน้าว่างโดยการใช้ Section Break 
ระหว่างหน้าสารบัญหลักและหน้าบทที่ 1 หากมีทั้งสารบัญตารางและสารบัญภาพ ให้แทรก Section Break 
เพ่ิมอีกครั้ง (หน้าว่าง 2 หน้า) 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

ให้น าเคอร์เซอร์วางไว้ที่บนสุดของหน้าทีต่้องการ (หลังเลข 1) 
แล้วคลิ๊กที่แถบเครื่องมือ Layout -> Breaks -> Next Page 

สารบัญ บทท่ี 1 หน้าว่างที่เพ่ิมจาก Section Break 

ให้พิมพ์หัวเรื่อง (สารบัญตาราง/สารบัญภาพ) ส่วนค า
ว่า “บทที่ 1” จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิ๊กใน
บริเวณค าว่าบทที่ 1 จะเป็นการเลือกข้อความอัตโนมัติ
ทั้งข้อความ แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดเพื่อลบออก 

หากลบถูกต้อง ที่  Navigation Pane 
จะแสดงบทที่ถูกต้อง ดังภาพ 

 
บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ค าว่า “หน้า” หากท าวิทยานิพนธ์ภาษาไทย หรือ “Page” 
หากท าวิทยานิพนธภ์าษาอังกฤษ ตัวอักษรตัวหนา ขนาดอักษรเท่าเนื้อหา จัดชิดขวา 
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บรรทัดต่อมาจะใส่สารบัญตาราง/ภาพด้วยเครื่องมือ References -> Insert Table of 
Figures ซึ่งสารบัญทั้งคู่จะใช้เครื่องมือนี้ โดยจะมีการตั้งค่าแตกต่างกันดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แถบเครื่องมือ References -> Insert Table of Figures 

สารบัญตาราง/ภาพจะตั้งค่าต่างกันที่ส่วนนี้ 
หากเป็นสารบัญตาราง ให้เลือก “ตารางที”่ 
ส่วนสารบัญภาพให้เลือก “ภาพที่” 
Microsoft Word จะน า Caption ตามที่เลือก
มาท าเป็นสารบัญให้ 

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว คลิ๊กปุ่ม OK จะได้สารบัญดังภาพ 
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การใส่เลขหน้าและการจัดการเลขหน้า 
โดยปกติแล้วเทมเพลท e-Thesis จะใส่เลขหน้าไว้ให้แล้ว แต่ในบางกรณีจะต้องมีการปรับ

เลขหน้า เช่น การไม่แสดงเลขหน้าที่หน้าแรกของบท หรือเลขหน้าไม่นับต่อเนื่องกัน เป็นต้น 
วิธีการใส่เลขหน้า ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีหัวกระดาษ เพ่ือเข้าแก้ไขหัวกระดาษ แล้วใช้แถบเครื่องมือ 

Design -> Page Number เพ่ือใส่เลขหน้า หรือตั้งค่าเลขหน้า 
 

 
 

 
 

หากต้องการอัพเดทข้อมูลสารบัญ เช่นมีการเพิ่มตาราง/ภาพ 
หรือต้องการอัพเดทหน้าของสารบัญ ให้คลิ๊กขวาในบริเวณ
สารบัญ แล้วเลือก Update Field 

จะมีตัวเลือก 2 ข้อ 
ข้อแรกจะอัพเดทให้แต่เลขหน้า หากส่วนตาราง/ภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงหน้า 
ข้อที่สองจะอัพเดททั้งตาราง หากมีการเพิ่มหรือลบตาราง/ภาพ 
สารบัญจะเพิ่ม/ลด ตามข้อมูลจริง 

ส่วนหัวกระดาษ 
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หากต้องการใส่เลขหน้า ให้เลือกไปที่ Page Number -> Top of Page แล้วเลือกแบบของ
เลขหน้าตามต้องการ 

 

 
 

ในกรณีที่เลขหน้านับไม่ต่อเนื่องจากการใช้ Section Break หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 
เลขหน้า ให้คลิ๊กที่ Page Number -> Format Page Numbers… 

 

 
 
  

จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตามล าดับ 

ใช้ใส่เลขหน้าที่หัวกระดาษ 

ใช้ต้ังค่าเลขหน้า 

เลือกรูปแบบของเลขหน้า เช่น เลขอารบิค เลขโรมัน เป็นต้น 

หากต้องการให้เลขหน้านับต่อเนื่องมาจาก Section 
ก่อนหน้า ให้เลือก Continue from previous section 
ส่วนตัวเลือกข้างล่างจะใช้ต้ังค่าให้เร่ิมนับหน้าใหม่ 
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การซ่อนเลขหน้าที่หน้าแรกของบท สามารถท าได้โดยดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีหัวกระดาษ จากนั้นให้ติ๊ก
เครื่องหมายถูกที่ช่อง Different First Page 
 

 
 

การท าหน้าแนวนอน 
ในบางครั้งการท าวิทยานิพนธ์จ าเป็นต้องมีหน้าแนวนอนประกอบอยู่ในเล่ม เช่น ตารางที่มี

ข้อมูลมากๆ หรือภาพแผนภูมิต่างๆ การท าหน้าแนวนอนนี้จะใช้วิธีกั้น Section Break แล้วจึงปรับการจัดวาง
หน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน เมื่อจบข้อมูลที่ต้องใช้หน้าแนวนอนแล้ว ให้ปิดด้วย Section Break อีกครั้ง เพ่ือ
ปรับเป็นหน้าแนวตั้ง นอกจากนี้หน้าแนวนอนนี้จะมีวิธีการแทรกเลขหน้าที่แตกต่างจากปกติอีกด้วย 
 

 
 

 

หลังจากใส่เลขหน้าเรียบร้อยแล้ว หากหน้าแรกยัง
แสดงเลขหน้าอยู่ให้ติ๊กช่อง Different First Page 

หน้านี้จะท าแนวนอน 

 
ให้กั้น Section Break ที่หน้าก่อนหน้าและหน้า
สุดท้ายของหน้าแนวนอน 

จากนั้นเลือก Layout -> Orientation -> Landscape 
เพื่อเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน 
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ในหน้าแนวนอนนั้น จะต้องเปลี่ยนต าแหน่งเลขหน้าให้ไปอยู่ที่ฝั่งขวาของกระดาษ เมื่อเข้า
เล่มแล้ว เลขหน้าจะอยู่ตรงกับหน้าอื่นๆ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

หน้าแนวนอน 

ต าแหน่งเลขหนา้ 

เลขหน้าต้องแสดงที่ต าแหน่งนี้ 

เลือก Design แล้วคลิ๊ก Link to Previous ที่หน้าแนวนอน และ
หน้าถัดจากหน้าแนวนอนเพื่อยกเลิกการเชื่อมจากหน้าก่อนหน้า 

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่หัวกระดาษ 

จะได้หน้ากระดาษแนวนอน สามารถใส่ตารางหรือภาพที่เป็นแนวยาวได้ 
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เลขหน้าชิดขวา 

เลขหน้าจัดกลาง 

ให้ใส่เลขหน้าโดยเลือก Design -> Page Number -> Page Margins 
ถ้าต้องการให้เลขหน้าอยู่กลางให้เลือก Large, Right 
ถ้าเลขหน้าอยู่ขวาให้เลือก Vertical, Right 

จะได้เลขหน้าลักษณะนี้ ให้เปลี่ยนแบบและขนาดตัวอักษร รวมถึงลบข้อความออก 

ลบเลขหน้าที่ต าแหน่งเดิมออกได้เลย 
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หลังจากแก้ไขแบบอักษรแล้ว ให้คลิ๊กที่ Format -> 
Text Direction -> Rotate all text 90° เพื่อหมุน
เลขหน้าให้ถูกต้อง 

จะได้เลขหน้าในลักษณะนี้ 

 

เลือกการจัดวางเป็น Bottom Align 

ปรับตัวอักษรและขนาด 
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วิธีแก้ไขหน้าแนวนอนส าหรับระบบ e-Thesis ให้สร้าง Shape สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวขอบขาว
มาบังต าแหน่งที่ข้อมูลซ้อนกัน แล้วตั้งค่า Wrap Text ให้เป็น Behind Text 
 

 
 

*ส าหรับระบบ e-Thesis หน้าแนวนอนจะยังมีปัญหาในการแสดงผล เมื่อบันทึกเข้าระบบเป็นไฟล์ PDF 
หากไม่จ าเป็นจริงๆ ให้หลีกเลี่ยงการใช้หน้าแนวนอน* 

 

ปัญหาหน้าแนวนอนใน e-Thesis คือเมื่อบันทึกไฟล์
เข้าระบบแล้ว ในไฟล์ PDF ที่ระบบจะแทรกบาร์โค้ดใน
ทุกหน้าของเล่มวิทยานิพนธ์  ซ่ึงในหน้าแนวนอน 
ส่วนข้อมูลถัดจากบาร์โค้ดจะซ้อนทับกับข้อมูลของ
วิทยานิพนธ์ 

ไฟล์ PDF 

ไฟล์ Word 

ต าแหน่งที่ข้อมูลซ้อนกัน 

ให้สร้าง Shape สี่เหลี่ยมผืนผ้า มาวางที่ต าแหน่งที่ข้อมูลซ้อนกัน 

โ ด ย คลิ๊ ก  Insert -> Shapes -> Rectangle ( ) จ า ก นั้ น
ให้คลิ๊กเม๊าส์ค้างบริเวณที่ต้องการ แล้วลากให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดประมาณข้อมูลที่ซ้อนกัน 
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จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาทับที่ข้อมูล ให้เปลี่ยน Shape Fill 
กับ Shape Outline ให้เป็นสีขาว 

จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาทับที่ข้อมูล ให้เปลี่ยน 
Shape Fill กั บ  Shape Outline ใ น แ ถบ
เครื่องมือ Format ให้เป็นสีขาว 
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จากนั้นให้คล๊ิกขวาที่สี่เหลี่ยม เลือก 
Wrap Text -> Behind Text 

สี่เหลี่ยมที่สร้างมาจะถูกย้าย
ไปไว้หลังตาราง 

เมื่อบันทึกเข้าระบบ ข้อมูลก็จะไม่ซ้อนกัน 

ไฟล์ PDF 



50 
 

การท าเชิงอรรถ 
Microsoft Word มีเครื่องมือช่วยในการสร้างเชิงอรรถ ซึ่งอยู่ที่แถบเครื่องมือ References  

-> Insert Footnote ซึ่งจะจัดการนับเลขและสร้างเชิงอรรถที่ท้ายของหน้านั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ 
 

 
 

 
 

 

น าเคอร์เซอร์วางไว้ต าแหน่งที่
ต้องการใส่เชิงอรรถ 

คลิ๊ก References -> Insert Footnote 

จะได้เชิงอรรถที่ท้ายหน้านั้นๆ สามารถ
พิ มพ์ ร า ยละ เอี ย ด เชิ ง อ ร ร ถ แ ละ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบอักษรได้ตามปกติ 
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การบันทึกไฟล์เข้าระบบ e-Thesis 
ในระหว่างการเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ให้บันทึกไฟล์ด้วยการบันทึกปกติของ Microsoft 

Word (Ctrl + s) อยู่เสมอๆ เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล และหากต้องการบันทึกเข้าระบบ e-Thesis 
จะต้องใช้ปุ่ม Save to Cloud ในแถบเครื่องมือ GMS ซึ่งจะแนะน าให้บันทึกเข้าระบบขณะที่จบงานของวัน 
หรือต้องการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลไว้ในระบบยังเป็นการส ารองข้อมูลไว้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

 

 
 

  
 

 
 

คลิ๊ก Save to Cloud 

ยืนยันการบันทึกเข้าระบบ 

ระบบจะให้บันทึกไฟล์ Endnote ด้วย 
แต่แนะน าให้ไม่ต้องบันทึก 

หน้าต่างถัดมาหากยังไม่เคยบันทึกไฟล์
ลงเครื่องเลย ระบบจะแสดงหน้าต่าง
บันทึกไฟล์ แนะน าให้บันทึกลงเครื่อง
ด้วย 
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เมื่อบันทึกส าเร็จจะแสดงในรายการไฟล์ 
ในหน้าต่าง GMS Panel โดยที่ไฟล์ล่าสุด
จะอยู่บนสุดเสมอ 


