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1.

บทนำ

1.1

วัตถุประสงค์

หน้า 1

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้
กลไกด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจั ดทาวิทยานิ พนธ์และสารนิ พนธ์ ช่วย
อานวยความสะดวกให้ กับนิ สิต/นัก ศึก ษาในการ (1) จัดทารูปเล่มตามรูป แบบเอกสารที่ กาหนด, (2) รองรับการ
จัดส่งโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่า ง และวิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูร ณ์ ไปยัง อาจารย์ที่ ปรึ กษา และ (3)
บันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็ บไฟล์ วิทยานิ พนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยั งคลัง ปัญ ญาของสถาบั นการศึ กษา (Intellectual Repository) เพื่ออานวยความสะดวกให้ กั บ
ห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) เพื่อบันทึ ก
ลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชน
ผู้สนใจ
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอีย ด วิธีการใช้งานของระบบไอทีสิสสาหรับนิสิต/นั กศึ กษา โดยอธิบาย
ถึง
-

การใช้งานเว็บพอร์ทัล (web portal)
การใช้งาน Writer-S Add-in ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมสาหรับติดตั้งทีใ่ ช้งานร่วมกับ Microsoft Word
การอัพโหลดไฟล์ LaTex สาหรับนิสิต/นักศึกษาที่เลือกใช้ภาษา LaTex เพื่อจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์
การใช้งานโปรแกรม EndNote

รวมทั้งกระบวนการทางานต่าง ๆ ของระบบไอทีสิส
1.2

ค ำนิย ำม

เนื่ อ งด้ ว ยค าเรีย กวิท ยานิพนธ์ ในระดั บ ปริ ญญาเอกและปริญ ญาโท แผน ก ในแต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษามี ความ
แตกต่างกัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญ ญาเอกของบางมหาวิ ทยาลั ย เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บ าง
มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้คาเรียกเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพื่อให้ ค วาม
เข้าใจในการใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทางเดีย วกัน คู่มือฉบับนี้ได้กาหนดนิยามให้ คาว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึ ง
ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก
นอกจากนี้คาเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น
บางมหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ความเข้า ใจใน
การใช้ระบบฯไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้กาหนดนิยามให้คาว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการ
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ค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ ปริญ ญาโท แผน ข แต่ ใ นบางกรณี ที่ กล่ าวถึ ง กระบวนการทั่ว ไปจะใช้ค าว่า วิท ยานิพนธ์
ทดแทนสารนิพนธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ : การก าหนดให้ ส ารนิ พนธ์ มีก ารจั ด ท าโครงร่ า งและ/หรื อ ฉบั บ ร่ า ง ขึ้ น อยู่ กั บ แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะกาหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
1.3

ระบบไอทีสิส

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่กาหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ วิทยานิพนธ์
ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิ ตศึกษาผ่านระบบได้
โดยสะดวก
ระบบไอทีสิสช่วยให้นิ สิต/นัก ศึ กษาเกิด ความเข้าใจ และตระหนักถึงการลัก ลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ไ ด้ ตั้ งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึง ของวิท ยานิ พนธ์ ผ่านโปรแกรมตรวจการลั ก ลอก
วรรณกรรมชื่ อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอื่ นร่ ว มด้ว ย หากมหาวิท ยาลั ย
กาหนดให้ใช้งานมากกว่า 1 โปรแกรม
การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซึ่ง
เป็นโปรแกรมเสริ ม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทางานสัมพั น ธ์ กั น
เช่น เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บ พอร์ทั ล หรือมีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรือมี การแก้ไขข้ อมู ลในส่ ว น
อื่น ๆ บนเมนู Electronics form แม่แบบเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ ถูกสร้างขึ้น โดย add-in ก็จะมีกลไกให้ถูก แก้ ไ ข
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องกัน
ภาพรวมการทางานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการทางานของระบบไอทีสิสอย่างง่าย
1.3.1 เว็บพอร์ทลั (Web portal)
เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนการทางานที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของผู้ เข้าใช้ งานในระบบฯ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานของนิสิต/นัก ศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลในการทาเล่มวิทยานิพนธ์ การกรอกข้อมูลเพื่ อ
สร้างใบนาส่งวิทยานิพนธ์ และเพื่อส่งวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการพิจารณา
เว็บพอร์ทัลสามารถแบ่ง การใช้ งานได้ ตามกลุ่ ม ผู้ใ ช้งานออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องสมุ ด อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ ผู้ เขีย นจะกล่ า วถึ ง
วิธีการใช้งานเว็บพอร์ทัลในส่วนของนิสิต/นักศึกษา
1.3.2 Writer-S Add-in
ระบบไอที สิ ส มี ส่ ว นที่ ท างานบนโปรแกรม Microsoft Word โดยต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมขนาดเล็ก ที่ ท างานบน
Microsoft Word หรือที่เรียกว่า Add-in ซึ่งโปรแกรมนี้จะมี 2 เวอร์ชัน คือ
- เวอร์ชัน x86 สาหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบั ติการ 32-bit
- เวอร์ชัน x64 สาหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบั ติการ 64-bit
ในการติดตั้ ง Add-in ต้องติดตั้ง เวอร์ ชัน ให้ ต รงกั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ งาน และต้องติด ตั้ ง ลงบนโปร แกรม
Microsoft Word เวอร์ชัน 2010 ขึ้นไปที่ทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น
Writer-S Add-in ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ ง านสร้ า งเทมเพลตเพื่ อ เขี ย นเอกสา ร
วิทยานิพนธ์ และช่วยในการบันทึกไฟล์เพื่อจัดเก็บเข้าสู่ระบบคลาวด์ สาหรับรายละเอียดการใช้งาน จะกล่าวถึงใน
ลาดับถัดไป
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โปรแกรม EndNote

โปรแกรม EndNote ผลิตโดย Thomson Reuters ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ มีส่ว นช่ วยในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล การ
อ้างอิง หรือบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาของวิทยานิ พนธ์ของผู้ใช้ งาน โดยโปรแกรมดังกล่าวมีรูปแบบการอ้ า งอิ ง
ทีห่ ลากหลาย เช่น APA16, Numbers โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงได้ตามที่ ทางมหาวิทยาลั ย /
คณะ/สาขาวิชากาหนด สาหรับรายละเอียดการใช้งาน จะกล่าวถึงในบทของการใช้งาน EndNote ในลาดับถัดไป

2.

กำรใช้งำนเว็บพอร์ทลั (Web portal)

การเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลของระบบ iThesis นั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องเข้ามาที่เว็บไซด์ iThesis ของมหาวิทยาลัย
ทีน่ ิสิต/นักศึกษาสังกัดอยู่ เมื่อนิสิต/นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซด์ (Website) ของระบบ iThesis แล้ว จะพบหน้าแรก
ของเว็บพอร์ทัลเป็นดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนการเริ่มเข้าใช้งาน
Tip & Tricks: การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพื่อความเสถียรและมีประสิท ธิภาพ แนะนาให้ใช้ 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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ภาพที่ 4 ส่วนประกอบในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล
2.1

เมนูก ำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ

เมนูการใช้งานในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 3 เมนู ดังภาพที่ 5 ได้แก่
1. Status
2. Tutorials
3. Microsoft Word Add-In

ภาพที่ 5 เมนูการใช้งานในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล
2.1.1 เมนู Status
เมนู Status เป็ น การแสดงผลสถานะของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ช้ ง านในระบบ ที่ มีก ารส่ ง โครงร่ า งวิ ท ยานิพนธ์
(Proposal) ) วิทยานิพนธ์ฉบับ ร่าง (Draft version) และวิทยานิพนธ์ฉ บับ สมบู ร ณ์ (Complete version) ผ่าน
ระบบแล้ว โดยสามารถเลือกภาคการศึกษา และแยกประเภทได้เป็นดุษฎีนิพนธ์หรือ วิทยานิ พนธ์ในระดับปริ ญ ญา
เอก (Dissertation) วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท (Thesis) หรือสารนิพนธ์ (Independent Study) นอกจากนี้
ยังสามารถดูรายคณะได้อีกด้วย ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 กราฟสถานะนิสิต/นักศึกษาในระบบ
ในบางมหาวิทยาลัย ไม่กาหนดให้นิสิต/นักศึ กษาต้อ งส่ง วิทยานิ พนธ์ฉบั บร่าง ดังนั้นในการแสดงกราฟผู้ใช้ ง านใน
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/นักศึกษาสามารถดาวน์ โหลดคู่ มือ การใช้งาน หรือดูวิดีโอการใช้งานระบบเบื้ อ งต้ น
ได้ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้าจอเมนู Tutorials
2.1.3 เมนู Microsoft Word Add-In
เมนู Microsoft Word Add-In เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ดาวน์ โ หลดโปรแกรม Writer-S Add-in และโปรแกรมที่
จาเป็นต้องติด ตั้ งเสริ ม (Prerequisite programs) โดยการใช้งานระบบ iThesis นั้นจาเป็นต้องติด ตั้ ง Writer-S
Add-in เพื่อใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วทิ ยานิพนธ์นั้นไปยังเว็บพอร์ทัล
ในเมนู Microsoft Word Add-In จะแสดงรายการให้ดาวน์โหลด 2 ส่วน คือ Writer-S Add-in และ Prerequisite
programs ดังภาพที่ 10 ซึ่งการติดตั้งทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตามสถาปัตยกรรมของระบบปฏิ บั ติ ก าร
วินโดวส์ ซึ่งมีโครงสร้าง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) ดังนั้นก่อนการติดตั้ง นิสิต/นักศึกษาจาเป็ น
จะต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติ การวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติ ดตั้ งว่าเป็น แบบใด โดยระบบ
จะมีการตรวจสอบและแนะนาด้วยคาว่า "Recommend for you" ด้วย สาหรับวิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน และ
รายละเอียดอื่น ๆ จะกล่าวในหัวข้อการใช้งาน Writer-S Add-in
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ภาพที่ 10 หน้าจอเมนู Microsoft Word Add-in
2.1.4 เมนู AI Help
เมนู AI Help
เป็นเมนูช่วยในการเชื่ อมต่ อไปยัง คลั งข้อ มู ลวิธี การใช้งาน (Knowledge Base) ซึ่งแต่ละหน้ า
เมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้าบทความวิธีการใช้งานของแต่ละเมนู เอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทความ ก็จะลิงก์ไปยั ง
หน้าหลักของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.2.2 ที่จะกล่าวในลาดับถัดไป
2.2

กำรเข้ำใช้งำนและวิธกี ำรใช้งำน

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 กำร ล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login)
การล็ อ กอิ น เข้า ใช้ ง านระบบไอที สิส บนเว็บ พอร์ทั ล นั้น นิ สิ ต /นั กศึ ก ษาสามารถเข้ าใช้ง านได้ ทัน ที โดยใช้บัญชี
ผู้ใช้งาน (user account) ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับการเข้ าใช้ง านระบบของมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้ ง นี้ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านในบางมหาวิ ท ยาลัย อาจมี ห ลาย Username และ Password เพื่ อ เข้ า ใช้ ง านในหลายระบบ
ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะต้องสอบถาม Username และ Password ในการเข้าระบบกับทางมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง
การล็ อ กอิ น เข้ า ใช้ง านนั้ น ให้ นิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาใส่ Username และ Password ลงใช้ ส่ ว น Login และคลิ ก ที่ปมุ่
Login เพื่อเข้าใช้งาน หากต้องการให้ระบบจดจา Username และ Password ไว้ในระบบให้ทาเครื่องหมายหน้ า
คาว่า Remember me ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 การล็อกอินเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล
2.2.2 คลังข้อ มูลวิธกี ำรใช้งำน (Knowledge Base)
คลังข้อมูลวิธี การใช้ง าน หรือ Knowledge Base เป็นรายการที่รวบรวมบทความต่าง ๆ ของระบบไอทีสิส โดย
แยกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ดังภาพที่ 13 เมื่อคลิกที่รายการ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ข อง
Knowleadge Base หรือ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภาพที่ 14 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้ อ มูล การใช้ ง าน
นอกจากนี้ยังรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆจากการใช้งาน

ภาพที่ 13 รายการ Knowledge Base ในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล
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ภาพที่ 14 เว็บไซด์ Knowledge Base
2.2.3 กำรติดต่อ สอบถำม (Contact)
การติดต่อสอบถาม (Contact) เป็นส่วนที่ให้นิสิต/นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการใช้ งานระบบติด ต่อกั บที มดูแลระบบ
ทางอีเมล เพื่อให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะนาหรือแก้ปัญหาจากการใช้งาน ดัง ภาพที่ 15

ภาพที่ 15 การติดต่อสอบถาม
2.3

ส่ว นประกอบของเว็บพอร์ทลั

เมื่อล็อกอินเข้าใช้งานในระบบไอทีสิสแล้ว เว็บพอร์ทัลจะแสดงผลดังภาพที่ 16 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
1. เมนูและการแสดงผล
2. การตั้งค่าภาษา
3. การแจ้งเตือน
4. เมนูทั่วไปของผู้ใช้งาน
5. Disk usage
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ภาพที่ 16 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล
2.3.1 เมนูแ ละกำรแสดงผล
เมนูและการแสดงผลเป็นส่วนหลักในการใช้ งานระบบ รายละเอียดของหัวข้อนี้จะกล่าวในหัวข้อเมนู ต่าง ๆ ในการ
ใช้งานเว็บพอร์ทัล
2.3.2 กำรตั้งค่ำภำษำ
การตั้งค่าภาษาจะมีสัญลักษณ์ คือ “EN” เป็นการแสดงสถานะรูปแบบภาษาของเว็บ พอร์ทัล ว่าเป็ นการแสดงผล
ภาษาอังกฤษ เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนภาษาของเว็บพอร์ทัล ให้คลิกที่ “EN” ระบบจะแสดงตัวเลือกการเปลี่ย น
ภาษาดังภาพที่ 17 และหากต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ให้คลิกที่ Thai Language หรือหากต้องการเปลี่ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ English Language หรือหากไม่ต้องการเปลี่ยนภาษาให้คลิกที่พื้นที่ว่าง เพื่อยกเลิกการใช้
งานเครื่องมือการตั้งค่าภาษา
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ภาพที่ 17 การตั้งค่าภาษา
2.3.3 กำรแจ้งเตือ น
การแจ้งเตือ นจะมี สัญ ลั ก ษณ์เ ป็ นรูป กระดิ่ง หรือเรียกว่า Notification Icon เป็นการแจ้ง เตื อ นในกรณี ที่ นิ สิ ต /
นักศึกษาได้รับอีเ มลจากระบบ เมื่อนิสิต/นักศึก ษาได้รับ อี เมล ระบบจะแจ้งเตือน พร้อมทั้งปรากฏตัว เลขสี แ ดง
แสดงขึ้นที่มุมขวาบนของสัญลักษณ์
เพื่อแสดงจานวนอีเมลที่นิสิต/นักศึกษาได้รับและยังไม่ ได้เปิ ด เมื่อคลิ ก
ที่สัญลักษณ์รูปกระดิ่ ง จะปรากฎข้อมูลการแจ้งเตื อน ดัง ภาพที่ 18 และหากต้องการปิดการแสดงผล ให้คลิก ที่
พื้นที่ว่างนอกกรอบแสดงผล หรือคลิกที่ Close ส่วนการแสดงผลของข้อความจะหายไป

ภาพที่ 18 การแจ้งเตือนข้อความเข้า
2.3.4 เมนูท ั่วไปของผู้ใช้งำน
เมนูทั่วไปของผู้ ใช้งานจะแสดงอยู่ ภายใต้ภาพโปรไฟล์หรื อภาพประจาตัว เมื่อคลิกที่ภาพจะปรากฎเมนูทั่ วไป 5
เมนู ดังภาพที่ 19 ประกอบด้วย
1. Home page
2. Service request
3. Settings
4. Help
5. Logout
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ภาพที่ 19 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งาน
2.3.4.1 เมนู Home page
เมนู Home page เป็นเมนูที่แสดงหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลภายหลังจากทีม่ ีการล็อ กอินเข้าใช้ งานในระบบ ดังภาพ
ที่ 20 โดยเมนู Home page จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้นิ สิต/นั กศึ กษา เมื่อต้องการใช้งานเมนู ใ นหน้ า
แรกของเว็บพอร์ทัล

ภาพที่ 20 หน้า Home page ของผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 20 หากนิสิต/นักศึกษาต้องการกลับไปใช้งานระบบต่อ ให้คลิกที่ปุ่มคาสั่ง 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 เป็ น ช่ อ งทางที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจะใช้ ง านเพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เจ้ า หน้า ที่ บั ณฑิ ต ศึกษา
(Graduate staff) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณีพบปัญหาในการใช้ระบบ โดยสามารถมอบสิทธิ์การใช้งานทั้งใน
ส่วนของเว็บพอร์ทัล และ Add-in ให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปใช้งานแทนได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้ username และ
password ของนิสิต/นักศึ กษาในการเข้ าใช้งานระบบ แต่จะเข้าใช้งานระบบด้ วย Username และ Password
ของเจ้าหน้าที่เอง
การมอบสิทธิ์ให้เจ้าหน้า ที่เ ข้าใช้ระบบแต่ละครั้ง นิสิต/นักศึกษาจะต้องทาการจองวันและเวลากับ เจ้าหน้า ที่ ผ่ า น
เมนู Service request ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการให้ค วามช่ วยเหลือตามวันและเวลาดั งกล่ า วได้
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการช่วยเหลือในเวลาดังกล่าว ให้นิสิต/นักศึกษาจองวันและเวลาเข้าไปในระบบใหม่ตามวั น
เวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสะดวก หรือนิสิต/นักศึกษาสะดวกอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ: การเข้าใช้งานเป็นนิสิ ต/นั กศึ กษาของเจ้า หน้าที่ ในแต่ละครั้ง จะสามารถเข้าระบบได้เ พีย ง 1 ชั่วโมง
ตามเวลาที่นิสิต/นักศึกษาและเจ้าหน้าที่นัดหมายไว้เท่านั้น
วิธ ีก ำรมอบสิทธิก์ ำรใช้งำน
1. คลิกทีเ่ มนู Service request ดังภาพที่ 22
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ภาพที่ 22 เมนู Service request
2. เลือกเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ต้องการขอความช่วยเหลือ ดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 เลือกเจ้าหน้าที่จาก Drop-down list
3. คลิกเลือกวันที่ต้องการทาการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 เลือกวันที่ต้องการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่
4. เลื อ กเวลาที่ ต้ อ งการท าการนัด หมาย ดั ง ภาพที่ 25 และกรอกปั ญ หาที่ ต้ อ งการให้ ช่ ว ยเหลื อในช่อง
Message ดังภาพที่ 26
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ภาพที่ 25 เลือกเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่

ภาพที่ 26 กรอกปัญหาที่ต้องการให้ช่วยเหลือลงในกล่อง Message
หากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีนิสิต/นักศึกษาคนอื่นมอบสิทธิ์การใช้งานในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว ช่วงเวลา
นั้นจะไม่ถูกแสดงในรายการเวลาที่ให้เลือก
5. คลิกทีป่ ุ่มคาสั่ง Select เพื่อจองเวลา ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 ยืนยันการจองเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที่
6. หลังส่งคาร้องไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว ที่ปฏิทินจะปรากฏสัญลักษณ์วงกลมสีน้าเงินด้านล่างซ้าย ดัง ภาพที่ 28
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ภาพที่ 28 สัญลักษณ์ภายหลังการส่งคาร้องมอบสิทธิ์
7. หากเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเข้ าช่ วยเหลือ ในวัน เวลาดั ง กล่า วได้ และขอยกเลิกการมอบสิ ทธิ์ ที่ปฏิทินจะ
ปรากฏสัญลักษณ์ว งกลมสี เ ทา และเมื่อนาเคอร์ เซอร์ เ มาส์ ไปวางยั งวงกลมดัง กล่ าวจะแสดงข้ อควา มที่
เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมา ดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 สัญลักษณ์ภายหลังเจ้าหน้าที่ปฏิเสธคาร้องขอมอบสิทธิ์
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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

ภาพที่ 31 ส่วนประกอบของเมนูย่อย Settings
1. เมนูย่อย Settings แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1. Add-in Activate Key (หมายเลข 1) ภาพที่ 31 เป็นรหัสผ่านเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลที่เข้าใช้งาน WriterS Add-in ซึ่งนิสิต/นักศึกษาที่ใช้เครื่องมือ Writer-S Add-in ครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์เ ครื่องนั้น ๆ
ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งกรอกรหั ส ดั ง กล่ า วก่ อ นการเข้ าใช้ ง าน ส าหรั บ วิ ธี ก ารใช้ 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 สามารถเพิ่มรูปภาพโปร
ไฟล์หรือรูปภาพประจ าตั วในระบบได้ โดยมีเงื่อนไข คือนามสกุลของไฟล์ ต้ องเป็ น .jpg .png หรือ .gif
เท่านั้น และไฟล์รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB โดยมีวิธีอัพโหลดรูปภาพดังนี้
1.2.1. คลิกทีป่ มุ่ “Choose File” เพื่อเลือกไฟล์ภาพ
1.2.2. เมื่อเลือกไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “Upload”
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1.2.3. ระบบจะปรากฎรูปภาพประจาตัวที่ได้ทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
2. เมนู Recent activity เป็ น การแจ้ งให้ ท ราบว่ า มี ก ารเข้า ใช้ ง านบน Writer-S Add-in หากตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่การเข้าใช้งานบน Writer-S Add-in จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิ ต/นักศึก ษาเอง ผู้ใช้งานสามารถคลิ ก
ทีป่ มุ่ “Sign out Add-in” เพื่อตัดการเชื่อมต่อได้ ดังภาพที่ 32 ซึ่งเมื่อตัดการเชื่อมต่อแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีการล็อกอินบน Add-in อยู่นั้น จะไม่สามารถใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยบัญชีผู้ใช้ของนิสิต/นักศึกษาได้

ภาพที่ 32 การตัดการเชื่อมต่อ Add-in จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
หากไม่มีการเชื่อมต่อที่ Add-in หรือหลังการตัดสัญญาณแล้ว ระบบจะแสดงข้อความดังภาพที่ 33

ภาพที่ 33 การแสดงผลเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อของระบบ Add-in
2.3.4.4 เมนู Help

เมนู Help เป็นเมนูที่สามารถคลิ กเชื่อ มต่อ ไปยั ง คลั งข้ อมู ล วิธีการใช้งานของระบบ หรือทีเ่ รียกว่า Knowledge
Base ทีเ่ ว็บไซด์ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภาพที่ 14 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการใช้งาน นอกจากนี้
ยังรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการใช้งานทั้งระบบไอทีสิส Microsoft Word และ Endnote
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2.3.4.5 เมนู Logout
เมนู Logout เป็นเมนูที่ใช้ สาหรับ ออกจากระบบ หรือยกเลิกการเชื่อ มต่ อ โดยคลิกทีป่ มุ่ Logout ดังภาพที่ 34
โดยหลังการ Logout ระบบจะแสดงผลที่หน้าแรกของเว็บพอร์ทัล

ภาพที่ 34 เมนู Logout
2.3.5 Disk usage
Disk usage ดังภาพที่ 35 เป็นการแสดงปริมาณการใช้งานพื้นที่หน่วยความจาของระบบที่ให้กับนิ สิต/นักศึ ก ษาแต่
ละคน โดยแต่ละมหาวิ ทยาลัย อาจกาหนดขนาดของพื้ นที่ หน่ วยความจ าที่จะให้ นิสิ ต/นั กศึ ก ษาใช้ง านไม่ เ ท่ า กั น
ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดของพื้ น ที่เ ซิ ร์ฟเวอร์ (Server) ของมหาวิ ท ยาลัย อย่ างไรก็ ต ามนิ สิต /นั ก ศึ กษาในมหาวิ ทยาลัย
เดียวกันจะได้ขนาดของหน่วยความจาที่เท่ากัน

ภาพที่ 35 หน่วยความจาของระบบ
2.4

เมนูต่ำง ๆ ในกำรใช้งำนเว็บพอร์ท ัล

ส่วนเมนูและการแสดงผล เป็นส่วนหลักในการใช้งานระบบไอทีสิ ส ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้ วย เมนูหลัก เมนู
ย่อย และส่วนการแสดงผล ดังภาพที่ 36 ซึ่งจะทางานสอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน
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ภาพที่ 36 ส่วนประกอบของเมนูและการแสดงผล
เมนูหลักในการใช้งานระบบ เป็นเมนูที่แสดงขั้นตอนต่า ง ๆ ในการทาวิทยานิพนธ์ในระบบไอทีสิส ตั้งแต่การตั้งค่ า
ต่าง ๆ การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไปจนถึงขั้นตอน
การทาใบนาส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยเมนูหลักของเว็บพอร์ทัลประกอบด้วย 5 เมนู ได้แก่
1. เมนู Your Profile
2. เมนู Electronics Form
3. เมนู Revision & Approval
4. เมนู Report Data
5. เมนู Submission Document
สาหรับการเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลเป็นครั้งแรก 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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ภาพที่ 39 ส่วนประกอบของเมนู Basic Information
สาหรับส่วนที่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น เมื่อนิสิต/นักศึกษาเข้าใช้ งานเว็ บพอร์ ทั ล
เป็นครั้งแรก ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงผลเป็น “(no data)” แต่เมื่อมีการกรอกข้อมูลหัวข้ อวิทยานิ พนธ์ลงไปใน เมนู
Electronics Form ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้ อเมนู Electronics Form เมนูย่อย Topic แล้ว หัวข้อวิทยานิพนธ์ จ ะ
มาแสดงทีส่ ่วนของ Topic ทีเ่ มนู Your Profile ให้โดยอัตโนมัติ
ส าหรั บ ส่ ว นที่ แ สดงข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ระบบจะแสดงให้ อั ต โนมั ติ จ ากข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัย หากนิสิต/นักศึกษาพบว่าข้อมู ลดั งกล่า วไม่ถูก ต้อ ง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของมหาวิท ยาลั ย
เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
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2.4.1.2 เมนู Contact Information
เมนู Contact Information เป็ น เมนู ที่ แ สดงข้ อ มู ล การติ ดต่ อ ได้ แ ก่ อี เ มล และเบอร์ โ ทรศั พท์ ของอาจารย์ที่
ปรึกษา นิสิต/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาซึ่งจะแสดงเพียงอีเมลเท่านั้น
ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานที่ เมนู Contact Information ครั้งแรก หากนิสิต/นักศึกษายังไม่ได้กรอกข้ อ มู ล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ลงในเมนู Committee & Examiner ระบบจะไม่ปรากฎแบบฟอร์มให้กรอก
ข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึ กษา ดังภาพที่ 40 ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะต้อ งไปกรอกข้อ มูล อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
หลักก่อน ระบบจึงจะปรากฎแบบฟอร์มให้กรอกข้อ มูลการติด ต่อของอาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับวิธีการกรอกข้อ มู ล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะกล่าวถึงในหัวข้อเมนู Electronics Form เมนูย่อย Committee & Examiner

ภาพที่ 40 เมนู Contact Information ก่อนการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
หลังการกรอกข้อ มู ลอาจารย์ ที่ป รึก ษาหลั กลงในเมนู Committee & Examiner แล้ว ระบบจะปรากฎฟอร์ มให้
กรอกข้อมูลการติดต่ อของอาจารย์ ที่ปรึก ษา ดังภาพที่ 41 จะพบว่าระบบมีการแสดงอีเ มลของอาจารย์ที่ป รึ ก ษา
อีเมลของนิสิต/นัก ศึก ษา และอีเมลของเจ้าหน้าที่ อยู่ ในระบบแล้ว ซึ่งอีเมลที่ระบุอยู่นี้เป็ นอี เมลของมหาวิ ท ยาลั ย
แต่หากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิต/นักศึกษามีอีเมลอื่นที่สะดวกต่ อการติด ต่อ มากกว่า ก็สามารถเพิ่มข้อมูล ลง
ในแบบฟอร์มได้

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 27

ภาพที่ 41 เมนู Contact Information หลังการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
กำรเพิม่ อีเมล
1. พิมพ์อีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มข้อ มูล ลงไปในช่อง Advisor’s email หรือ
Student’s email ดังภาพที่ 42 ตามลาดับ

ภาพที่ 42 กรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องการเพิ่ม
2. คลิกปุ่ม ADD จะมีอีเมลปรากฎเพิ่มขึ้นมา ดังภาพที่ 43
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ภาพที่ 43 รายการอีเมลที่เพิ่มเติม
3. คลิกปุม่ Save เพื่อบันทึกการกรอกข้อมูลในเมนู Contact Information
4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ OK เพื่อบันทึก หรือคลิกที่ Cancel เพื่อยกเลิ ก
ดังภาพที่ 44

ภาพที่ 44 กล่องข้อความยืนยันการบันทึก
5. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้อมูลที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 หน้าต่างแสดงการบันทึกข้อมูล
กำรลบอีเมล
อีเมลที่สามารถลบได้ คืออีเมลที่นิสิต/นักศึกษาเป็นผู้กรอกข้ อมู ลเอง ส่วนอีเมลที่ระบบนาข้อมูลจากฐานข้อ มู ล มา
แสดงผลนั้นจะไม่สามารถลบได้ สาหรับวิธีการลบข้อมูลอีเมลคือ
1. คลิกที่อีเมลที่ต้องการลบ
2. ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อยืนยันการลบ ดังภาพที่ 46
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2.1. คลิกที่ OK เพื่อลบอีเมล
2.2. คลิกที่ Cancel เมื่อต้องการยกเลิกการลบอีเมล

ภาพที่ 46 กล่องข้อความยืนยันการลบอีเมล
2.4.2 เมนู Electronics Form
เมนู Electronics Form เป็นเมนูที่ใช้ สาหรับ กรอกข้อ มู ลเกี่ย วกับ วิท ยานิ พนธ์ เพื่อระบบจะนาข้อ มูล ต่า ง ๆ ไป
สร้ า งเป็ น รู ป เล่ มวิ ท ยานิ พนธ์ ซึ่ ง เมนู Electronics Form ประกอบด้ ว ยหน้ า แบบฟอร์ มต่ า ง ๆ เมื่ อ ท าการ
Generate Template โดยใช้ Writer-S Add-in ซึ่ ง จะกล่ า วในส่ ว นของ Writer-S Add-in ต่ อ ไป 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

ภาพที่ 47 เมนูย่อยของเมนู Electronic Form
เมนูย่อยทั้ง 6 เมนูนั้น เมื่อนิสิต/นักศึกษาเริ่ มใช้งานระบบไอทีสิ ส และยังไม่ได้รับการอนุ มัติโ ครงร่างวิ ทยานิ พนธ์
นิสิต/นักศึกษาจะเห็นเมนูย่อยปรากฎแค่ เ พียง 4 เมนูเท่านั้น คือ Topic, Committee & Examiner, Biography
และ Template Settings ส่วนเมนูที่เหลือ อีก 2 เมนู ได้แก่ Abstract และ Acknowledgement จะปรากฎขึ้น
หลังจากที่นิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว
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หมายเหตุ : การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ก็ตามในเมนูย่อยทั้ง 6 เมนู ภายหลังจากการ Generate Template แล้ว นิสิต/
นักศึกษาจาเป็นจะต้อง Generate Template ใหม่ เพื่อให้ระบบอัพเดทข้อมูล ที่แก้ไ ขในเว็บพอร์ทัล ลงในเอกสาร
วิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้นโดย Writer-S Add-in
2.4.2.1 เมนู Topic

เมนูย่อย Topic เป็นเมนูสาหรั บ กรอกหั วข้ อ วิท ยานิ พนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยการกรอกหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์นั้น สามารถทาตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ ด้วยแถบเครื่องมือที่ปรากฎอยู่ในระบบ
กำรกรอกหัวข้อวิท ยำนิพ นธ์
1. กรอกข้ อ มู ล หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พนธ์ ภ าษาไทยลงในกล่ อ งข้ อ ความของ Topic (TH) และหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พนธ์
ภาษาอังกฤษลงในกล่องข้อความของ Topic (EN) ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 แบบฟอร์มการกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. กรณีที่ต้องการทาตัวเอียงในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอีย ง ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 49
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2.2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 49

ภาพที่ 49 การทาตัวเอียงในหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. กรณีที่ต้องการทาตัวห้อยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้
3.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 50
3.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 50

ภาพที่ 50 การทาตัวห้อยในหัวข้อวิทยานิพนธ์
4. กรณีที่ต้องการทาตัวยกในหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังนี้
4.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 51
4.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 51

ภาพที่ 51 การทาตัวยกในหัวข้อวิทยานิพนธ์
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5. กรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความยาวมาก และเมื่อทาการ Generate Template แล้ว พบว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่ปรากฎขึ้นบนหน้าปกมีการตัดคาขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ส วยงาม นิสิต/นักศึกษาสามารถแก้ไข หรือตัดคาเพื่อ ขึ้ น
บรรทัดใหม่ ไ ด้ด้ ว ยการคลิ ก ที่ห น้า คาที่ ต้อ งการให้ขึ้ นบรรทั ดใหม่ และกดปุ่ม Enter 1 ครั้ง เพื่อให้ค า หรื อ
ประโยคนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 การขึ้นบรรทัดใหม่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์
6. บันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปมุ่ Save ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 บันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์
7. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึก ดังภาพที่ 54 ให้คลิกที่ OK

ภาพที่ 54 หน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล
8. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้อมูลที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที่ 55
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ภาพที่ 55 หน้าต่างแสดงผลการบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ:
1. เมื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ แ ล้ ว ข้ อ มู ล ในเมนู Your Profile เมนู ย่ อ ย Basic Information ส่ ว นหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ก็จะแสดงข้อมูลตามที่กรอกในเมนู Topic
2. กรณีที่มีการแก้ ไขหัว ข้อ วิท ยานิ พนธ์ หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องทาการ Generate
Template ใหม่ เพื่ อ อั พเดทข้ อ มู ล ที่ แ ก้ ไ ขเข้ า ไปใน เอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ โดยวิ ธี ก าร Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
3. กรณีต้องการแก้ไขหัวข้อวิ ทยานิพนธ์ หลังจากผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิ พนธ์แ ล้ว จะต้องทาการยื่น
คาร้องขออนุญาติแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบก่อน จึงจะสามารถแก้ไขได้ โดยวิธีการยื่นขอแก้ไข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ จะอธิบายในหัวข้อเมนู Revision & Approval หัวข้อการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.4.2.2 เมนู Committee & Examiner

เมนูย่อย Committee & Examiner เป็นเมนูที่ใช้สาหรับกรอกข้อมูล คณบดี ประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบที่ต้องปรากฎในเล่มวิทยานิพนธ์
กำรเพิม่ ข้อมูลอำจำรย์
1. เลือกตาแหน่งกรรมการที่ต้องการกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 เลือกตาแหน่งของอาจารย์ที่ต้องการ
2. เมื่อเลือกต าแหน่ งของอาจารย์แ ล้ ว ระบบจะปรากฏฟอร์ มการกรอกข้ อ มูล ตามตาแหน่ งที่ เ ลือ ก ซึ่งกรณี ที่
เลื อ กกรอกข้ อ มู ล อาจารย์ที่ ป รึก ษาหลัก (advisor) ระบบจะปรากฎแบบฟอร์ ม ที่ ให้ ก รอกอี เ มลและเบอร์
โทรศัพท์ดัง ภาพที่ 57 แต่หากเลือกต าแหน่ งอื่ น ระบบจะไม่ปรากฏฟอร์ มการกรอกข้ อ มู ลอี เ มลและ เบอร์
โทรศัพท์ ดังภาพที่ 58
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ภาพที่ 57 แบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 58 แบบฟอร์มการเพิ่มข้อมูลคณบดี ประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการสอบ
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3. ดังภาพที่ 59 ให้พิมพ์ตั วอั ก ษรภาษาอั งกฤษที่ขึ้ นต้ นของชื่อ อาจารย์ล งในช่ องหมายเลข 1 โดยระบบจะ
ปรากฎรายชื่ออาจารย์ที่มีชื่อขึ้นต้นตามตัว อัก ษรที่ พิมพ์ล งไป ดังช่องหมายเลข 2 และให้นิสิต/นักศึกษาคลิ ก
เลือกรายชื่ออาจารย์ที่ต้องการ

ภาพที่ 59 การค้นหาเพื่อเพิ่มชื่ออาจารย์
4. กรอกยศหรือตาแหน่งทางวิชาการลงในช่ อง Prefix (ภาษาไทย เช่น รศ. ดร. หรือภาษาอังกฤษ เช่น Assoc.
Prof. เป็นต้น) หรือ Postfix (ภาษาอังกฤษ เช่น Ph.D.) ให้เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพที่
60

ภาพที่ 60 การเพิ่มชื่อยศหรือตาแหน่งวิชาการของอาจารย์
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5. คลิกปุ่ม Add/Save Committee เพื่อบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 61

ภาพที่ 61 การเพิ่มและบันทึกข้อมูลอาจารย์
6. ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการบันทึกข้ อ มูลที่ มุมขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพที่ 62 และส่วนแสดงผลจะแสดง
ข้อมูล ดังภาพที่ 63

ภาพที่ 62 การแสดงผลการบันทึกข้อมูล

ภาพที่ 63 การยืนยันการบันทึกข้อมูลบนส่วนแสดงผลหน้าเว็บพอร์ทัล
กำรแก้ไ ขข้อ มูลอำจำรย์
1. กรณีต้องการแก้ไ ขข้ อ มูล อาจารย์ ให้คลิกที่เครื่อ งหมายรู ปดิ นสอ (Edit) หลังชื่ออาจารย์ที่ต้ องการแก้ไ ข ดัง
ภาพที่ 64
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ภาพที่ 64 การแก้ไขข้อมูลของอาจารย์
2. ทาการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุม่ Save เพื่อบันทึกการแก้ไข หรือ Cancel edit เพื่อยกเลิกการแก้ ไ ข
ข้อมูล ดังภาพที่ 65

ภาพที่ 65 การยืนยันการแก้ไขข้อมูลของอาจารย์
กำรลบข้อ มูลอำจำรย์
1. กรณีต้องการลบข้อมูลอาจารย์ ให้คลิกที่เครื่องหมายถัง ขยะสีแดง (Delete) หลังชื่ออาจารย์ที่ต้องการลบ ดัง
ภาพที่ 66
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ภาพที่ 66 การลบข้อมูลของอาจารย์
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการยืนยันการลบข้ อ มูล ดังภาพที่ 67 หากต้องการลบ ให้คลิกที่ปมุ่ OK หรือหากไม่
ต้องการลบ ให้คลิกที่ปมุ่ Cancel เพื่อยกเลิก

ภาพที่ 67 การยืนยันการลบข้อมูลของอาจารย์
หมายเหตุ:
1. กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ อาจารย์ หรื อกรรมการสอบ หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องทาการ
Generate Template ใหม่ เพื่ออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยวิธีการ Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
2. กรณี ต้ อ งการแก้ ไ ขชื่ อ อาจารย์ ห รื อ กรรมการสอบ หลั ง จากผ่ า นการอนุ มัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พนธ์ ,
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์แ ล้ว จะต้องทาการยื่นคาร้องขอแก้ไ ขจากอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาผ่ า นระบบและได้ รับ การอนุมัติ จึ ง จะสามารถแก้ ไ ขได้ โดยวิ ธี ก ารจะอธิ บ ายในหั ว ข้ อเมนู
Revision & Approval
2.4.2.3 เมนู Abstract
เมนู Abstract เป็นเมนูสาหรับกรอกข้อ มู ลบทคั ดย่ อ (Abstract) เพื่อแสดงข้อ มูล ที่สาคัญในงานวิจัย โดยนิสิต /
นักศึกษาจะต้องกรอกข้ อ มูลทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ พร้อมทั้งระบุคาสาคัญ (Keyword) ของวิทยานิพนธ์
สาหรับการเขียนบทคัดย่ อผ่านฟอร์มในระบบนั้น สามารถทาตัวอักษรให้ เป็น ตัว เอี ยง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ โดย
การใช้แถบเครื่องมือที่อยู่ในระบบ
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หมายเหตุ: เมนู Abstract จะแสดงขึ้นบนแถบเมนูต่อเมื่อนิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุ มัติโ ครงร่างวิทยานิ พนธ์ แ ล้ ว
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระบบจะไม่แสดงเมนู Abstract
กำรกรอกข้อมูลบทคัดย่อ (Abstract)
1. กรอกข้อมูลบทคัดย่อ ภาษาไทย ลงในกล่องข้อความของ Abstract (TH) และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ลง
ในกล่องข้อความของ Abstract (EN) ดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลบทคัดย่อ
2. กรณีที่ต้องการทาตัวเอียงในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้
2.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอีย ง ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 69
2.2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 69
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ภาพที่ 69 การทาตัวเอียงในบทคัดย่อ
3. กรณีที่ต้องการทาตัวห้อยในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้
3.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 70
3.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 70

ภาพที่ 70 การทาตัวห้อยในบทคัดย่อ
4. กรณีที่ต้องการทาตัวห้อยในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้
4.1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1 ภาพที่ 71
4.2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 71

ภาพที่ 71 การทาตัวห้อยในบทคัดย่อ
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5. กรณีที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
5.1. หากต้องการให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ตั้ งแต่คาว่า “ผลการศึกษา” ให้คลิกที่หน้าคาว่า “ผลการศึกษา”
เพื่อวางเคอร์เซอร์เมาส์ ดังภาพที่ 72

ภาพที่ 72 บทคัดย่อก่อนการขึ้นย่อหน้าใหม่
5.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลตั้งแต่คาว่า “ผลการศึกษา” จะขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 73

ภาพที่ 73 บทคัดย่อหลังการขึ้นย่อหน้าใหม่
6. บันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปมุ่ Save
กำรกรอกข้อมูลคำสำคัญ (Keyword)
1. เพิ่มคาสาคัญภาษาไทยลงไปในช่อง KEYWORD (TH) และคาสาคัญภาษาอังกฤษลงไปในช่อง KEYWORD
(EN) ดังภาพที่ 74
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ภาพที่ 74 แบบฟอร์มการเพิ่มคาสาคัญ
2. เมื่อพิมพ์คาสาคัญลงในช่องแล้ว ให้คลิกที่ ADD เพื่อเพิ่มคาสาคัญ ดังภาพที่ 75 โดยการพิมพ์คาสาคัญนั้ น
ให้พิมพ์ทีละคา แล้วคลิก ADD จากนั้นค่อยพิมพ์คาต่อไป

ภาพที่ 75 การกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มคาสาคัญ
3. เมื่อคลิก ADD แล้ว คาสาคัญจะปรากฎด้านล่าง ดังภาพที่ 76

ภาพที่ 76 การแสดงข้อมูลคาสาคัญเมื่อเพิ่มสาเร็จ
4. กรณีที่ต้องการลบคาสาคัญ ให้คลิกที่เครื่องหมายกากบาทหลั งคาสาคัญ ที่ต้ องการลบ ดังภาพที่ 77 และ
คลิกที่ OK เพื่อยืนยันการลบ หรือคลิกที่ Cancel เพื่อยกเลิกการลบ ดังภาพที่ 78

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 43

ภาพที่ 77 การลบคาสาคัญ

ภาพที่ 78 การยืนยันการลบคาสาคัญ
5. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save
หมายเหตุ:
1. กรณี ที่ มีก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล บทคั ด ย่ อ หลั ง จากที่ Generate Template แล้ ว จะต้ อ งท าการ Generate
Template ใหม่ อี ก ครั้ ง เพื่ อ อั พเดทข้ อ มู ล ที่ แ ก้ ไ ขเข้ า ไปในเอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ โดยวิ ธี ก าร Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
2. การกรอกข้อมูล คาส าคั ญ (Keyword) การกรอกคาสาคัญ ภาษาไทย สามารถกรอกได้ ทั้ง คาภาษาไทยและ
คาภาษาอังกฤษ และการกรอกคาสาคัญภาษาอังกฤษสามารถกรอกได้เพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียวเท่านั้น
2.4.2.4 เมนู Acknowledgement
เมนู Acknowledgement เป็นเมนูที่ใช้สาหรับ กรอกข้ อมู ลกิ ตติ กรรมประกาศ ซึ่งเป็นข้อความที่ก ล่าวถึ งผลงาน
และแสดงความขอบคุ ณบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ทั้ ง นี้ ฟอร์ มการกรอกข้ อ มู ล ของ
กิ ต ติ ก รรมประกาศ จะมี ค วามแตกต่ า งจากฟอร์ มของหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พนธ์ และบทคั ด ย่ อ ตรงที่ ฟอร์ มของ
กิตติกรรมประกาศจะไม่มีเครื่องมือในการทาเป็นตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยก
กำรกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศ
1. กรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศลงในกล่องข้อความของ Acknowledgement text ดังภาพที่ 79
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ภาพที่ 79 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกาศ
2. กรณีที่ต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
2.1. หากผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งการให้ ขึ้น ย่ อหน้ าใหม่ ตั้ ง แต่ ค าว่ า “ขอขอบพระคุ ณ ” ให้ ค ลิ ก ที่ ห น้ าคาว่า
“ขอขอบพระคุณ” เพื่อวางเคอร์เซอร์เมาส์ ดังภาพที่ 80

ภาพที่ 80 กิตติกรรมประกาศก่อนการขึ้นย่อหน้าใหม่
2.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลตั้งแต่คาว่า “ขอขอบพระคุณ” จะขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภาพที่ 81

ภาพที่ 81 กิตติกรรมประกาศหลังการขึ้นย่อหน้าใหม่
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3. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save
หมายเหตุ:
1. ข้ อ มู ล กิ ต ติ ก รรมประกาศจะต้ อ งเป็ นภาษาที่ เ ลื อ กเขี ยน วิ ท ยานิ พนธ์ เช่ น เลื อ กท าวิ ท ยานิ พนธ์ เป็น
ภาษาไทย จะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล กิ ต ติ ก รรมประกาศเป็ น ภาษาไทย หากเลื อ กเขี ย น วิ ท ยานิ พนธ์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ จะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
2. กรณี ที่ มีก ารแก้ ไ ขข้ อ มู ล กิ ต ติ ก รรมประกาศ หลั ง จากที่ Generate Template แล้ ว จะต้ อ งท าการ
Generate Template ใหม่ เพื่ออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้าไปในเอกสารวิทยานิ พนธ์ โดยวิธีการ Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
2.4.2.5 เมนู Biography
เมนู Biography เป็นเมนูที่ใช้สาหรับกรอกประวัติของนิสิต/นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิ พนธ์
กำรกรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์
1. กรอกข้อมูลประวัติของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ในแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 82

ภาพที่ 82 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกที่ปมุ่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ: กรณีที่มีการแก้ไขข้อมู ลประวั ติผู้เ ขียนวิ ทยานิ พนธ์ หลังจากที่ Generate Template แล้ว จะต้องทา
การ Generate Template ใหม่ เพื่ออัพเดทข้อ มู ลที่ แ ก้ไ ขเข้า ไปในเอกสารวิท ยานิ พนธ์ โดยวิธีการ Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
2.4.2.6 เมนู Template Settings

เมนูย่อย Template Settings เป็นเมนูสาหรับตั้งค่าภาษา รูปแบบตัวอักษร และขนาดของตัวอักษรที่จะใช้ในเล่ ม
วิทยานิพนธ์
กำรตั้งค่ำ Template
1. เลือกภาษา และรูปแบบตัวอักษรที่จะใช้เขียนวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 83

ภาพที่ 83 การตั้งค่าภาษา และรูปแบบตัวอักษรในเล่มวิทยานิพนธ์
2. เลือกขนาดตัว อัก ษรในแต่ละหน้า ที่จะใช้เ ขียนวิท ยานิ พนธ์ ดังภาพที่ 84 โดยมีหน้าเอกสารที่ สามารถตั้ ง ค่ า
ขนาดตัวอักษรได้ คือ
2.1. หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์
2.2. หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
2.3. หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
2.4. หน้ากิตติกรรมประกาศ

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 47

2.5. หน้าประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 84 การตั้งค่าขนาดตัวอักษรในเล่มวิทยานิพนธ์
3. คลิกทีป่ มุ่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ : กรณี ที่ มีก ารแก้ ไ ขการตั้ ง ค่ า Template หลั ง จากที่ Generate Template แล้ ว จะต้ อ งท าการ
Generate Template ใหม่ เพื่ อ อั พเดทข้ อ มู ล ที่ แ ก้ ไ ขเข้ า ไปในเอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ โดยวิ ธี ก าร Generate
Template จะอธิบายในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in หัวข้อ Generate Template
2.4.2.7 เมนู Approval history

เมนู Approval history เป็นเมนูที่เก็ บประวัติ การอนุ มัติ โครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบั บ ร่ า ง
(Draft version) และวิทยานิพนธ์ ฉบั บสมบูร ณ์ (Complete version) หรือนิสิต/นัก ศึ กษาสามารถตรวจสอบ
สถานะการอนุมัติหรือรอการอนุมัติผ่านเมนูนี้ได้อีกทางหนึ่ง
กรณีที่นิสิต/นักศึก ษาเข้าใช้งานระบบครั้ งแรกและยัง ไม่ เ คยได้รั บการอนุ มัติใ ด ๆ ทีเ่ มนู Approval history จะ
แสดงดังผลภาพที่ 85 เมื่อคลิกที่เมนูดังกล่าว ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงประวัติ ดังภาพที่ 86 และหากต้องการ
ปิดหน้าต่าง ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อทาการปิดหน้าต่าง
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ภาพที่ 85 เมนู Approval history เมื่อเริ่มต้นใช้งาน

ภาพที่ 86 หน้าต่างของเมนู Approval history เมื่อเริ่มต้นใช้งาน
กรณีที่นิสิต/นักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุ มัติเ อกสารวิทยานิ พนธ์ ต่าง ๆ แล้ว เมนู Approval history จะแสดง
Approval status ดังภาพที่ 87 เมื่อคลิกเข้าไปจะแสดงหน้าต่างประวัติการอนุมัติ ดังภาพที่ 88

ภาพที่ 87 เมนู Approval history ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ
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ภาพที่ 88 หน้าต่างของเมนู Approval history ภายหลังได้รับการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ
2.4.3 เมนู Revision & Approval
หลังจากที่นิสิต/นักศึกษากรอกข้อ มูลลงในเว็บ พอร์ ทัล ครบทั้ ง 2 เมนูข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการทาโครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พนธ์ วิ ท ยานิ พนธ์ ฉบั บ ร่า ง และวิท ยานิ พนธ์ฉ บั บ สมบู ร ณ์ คื อ การใช้ง าน Writer-S Add-in เพื่ อ สร้ าง
Template โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ และเริ่มการเขียนเอกสาร
ก่อนจะบันทึกข้อมูลดังกล่า วเข้าระบบ Web portal หรือที่ระบบ Writer-S Add-in ใช้คาว่า “Save to Cloud”
สาหรับรายละเอียดการใช้งาน Writer-S Add-in จะกล่าวถึงในหัวข้อเครื่องมือของ Writer-S Add-in
เมนู Revision & Approval เป็ น เมนู ที่ แ สดงรายการของโครงร่ า งวิ ท ยานิ พนธ์ วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ ร่ า ง และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ ทนี่ ิสิ ต/นั ก ศึก ษาบั นทึ กผ่า น Writer-S Add-in บนโปรแกรม Microsoft Word เพื่อใช้
สาหรับส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่
1. การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. การแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
4. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5. การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การขออนุมัติจ ากอาจารย์ ที่ป รึก ษาทั้ ง 5 ส่วนนี้ ในบางมหาวิ ทยาลัย อาจจะมีขั้ นตอนไม่ ครบทุ กส่ วน เช่น บาง
มหาวิทยาลัยไม่กาหนดให้ส่ง โครงร่างสารนิ พนธ์ ดังนั้น นิสิต/นักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ จะไม่ต้องทาขั้นตอนการส่ ง
และการแก้ไขโครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ และในบางมหาวิ ทยาลัย ไม่ก าหนดให้ มีการส่ง วิท ยานิ พนธ์ฉ บับ ร่า ง ดังนั้น
นิสิต/นักศึกษาก็จะไม่มีขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง เป็นต้น
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กรณีที่เข้าใช้งานเมนู Revision & Approval ครั้งแรก นิสิต/นักศึกษาจะพบหน้าเว็บ พอร์ทั ลเป็ นดั งภาพที่ 89 ซึ่ง
เป็ น กล่ อ งข้ อ ความ LaTax submit form ที่ แ สดงขึ้ น เพื่ อ ให้นิ สิต /นัก ศึ ก ษาที่ใ ช้ โปรแกรม LaTex ในการเขียน
สามารถอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวมาที่หน้าเว็บพอร์ทัลได้

ภาพที่ 89 หน้าเว็บพอร์ทัลของเมนู Revision & Approval เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก
กำรอัพโหลดไฟล์จ ำกโปรแกรม LaTex
1. คลิกที่ click here บนกล่องข้อความ ดังภาพที่ 90

ภาพที่ 90 กล่องข้อความแจ้งให้สามารถอัพโหลดไฟล์จากโปรแกรม LaTax
2. คลิก Choose file เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด ดังภาพที่ 91
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ภาพที่ 91 เลือกไฟล์ของโปรแกรม LaTex
3. คลิก Upload & Compile เพื่ออัพโหลดไฟล์เข้าสู่เว็บพอร์ทั ล ดังภาพที่ 92

ภาพที่ 92 อัพโหลดไฟล์ของโปรแกรม LaTex
หมายเหตุ:
1. เมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ LaTex ผ่าน LaTeX submit form ในครั้งแรกสาเร็จแล้ว 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 กำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
เมื่อนิสิต/นักศึกษาต้อ งการส่ งเอกสารวิทยานิ พนธ์ ให้อาจารย์ ที่ปรึก ษาตรวจเป็นโครงร่างวิทยานิ พนธ์ สามารถทา
ได้ดังนี้
1. เข้าใช้งานเมนู Revision & Approval
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ต้อ งการส่ง ระบบจะแสดงข้อมูลของเวอร์ชันนั้น พร้อมฟอร์มการ
ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Details of revision) ดังภาพที่ 94
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ภาพที่ 94 รายการเวอร์ชันของโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. การใช้งาน Details of revision ดังภาพที่ 94 ในข้อที่ 2 สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้
3.1. Messages: นิสิต/นักศึกษาสามารถเขียนข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยข้อความดังกล่าวจะถูกแนบ
ไปในฟอร์มการขออนุมัติ ดังภาพที่ 95

ภาพที่ 95 การใช้งาน Messages ใน Details of revision
3.2. Attachment: นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาสามารถแนบไฟล์ เ พิ่ มเติ ม เข้ าไปในฟอร์ มการขออนุมัติ ไ ด้ โดยคลิกที่
Choose Files จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ ไฟล์จะปรากฎขึ้นมา ดังภาพที่ 96
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ภาพที่ 96 การใช้งาน Attachment ใน Details of revision
3.3. คลิกปุ่ม Save Proposal เพื่อส่งเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 97

ภาพที่ 97 การยืนยันการส่งคาร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

หน้า 54
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4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการส่ง ดังภาพที่ 98

ภาพที่ 98 กล่องข้อความยืนยันการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. หลังจากยืนยันการส่งโครงร่างวิทยานิ พนธ์ (Proposal) นิสิต/นักศึกษาจะสังเกตที่เวอร์ชันบนสุด ของเมนู จะ
ปรากฎคาว่า (PENDING) PROPOSAL ซึ่งหมายความว่า ในขณะนี้ระบบได้ ส่ง คาร้ อ งไปยั งอาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
แล้ว และกาลังรอรับผลการพิจารณาของเวอร์ชันดังกล่าวจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที่ 99

ภาพที่ 99 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังการส่งคาร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยั งอาจารย์ที่ปรึก ษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 1
ลำดับ
ผู้ร ับ
หัว ข้อ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
Please review advisee's proposal
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สาเนา)
3 นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สาเนา)
ตารางที่ 1 อีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 100 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
6. หลังจากได้รับ การพิจารณาจากอาจารย์ที่ ปรึ กษาแล้ ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้ ง ผลการเห็ นชอบของอาจา รย์ ที่
ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 2
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สาเนา)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (นักศึกษา)
ตารางที่ 2 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 101 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
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หากอาจารย์ที่ ป รึก ษาไม่ เ ห็ น ชอบโครงร่ างวิ ท ยานิพนธ์ นิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาจะต้ อ งท าการแก้ไ ขโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วจึงทาการส่งขอความเห็นชอบโครงร่า งวิทยานิ พนธ์
ใหม่อีกครั้ง
7. หลั ง จากได้ รั บ อี เ มลเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาแล้ ว ระบบจะส่ ง อี เ มลอี ก ฉบั บ เพื่ อ ขออนุ มัติ โ ครงร่าง
วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริ หารคณะ โดยอีเมลดัง กล่าวจะถูก ส่ งไปยั งเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ตศึ ก ษา นิสิต/
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 3
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3
4

หัว ข้อ
ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (สาเนานักศึกษา)
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
(Graduate Staff)
กรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่)
ตารางที่ 3 อีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 102 ตัวอย่างอีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ
เมื่อเจ้าหน้าที่บัน ทึก ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ มาบัน ทึก ลงใน ฟอร์ ม
แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้ งผลการพิจารณาโครงร่า งวิทยานิ พนธ์ไ ปยั งอาจารย์ ที่ป รึก ษาหลัก อาจารย์ ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) นิสิต/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ดังตารางที่ 4
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(Advisor)
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(Co-advisor)
3 นิสิต/นักศึกษา (Student)
4

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการ
บริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
กรรมการบริหารคณะ (นักศึกษา)
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะ
(Graduate Staff)
กรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่)
ตารางที่ 4 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 103 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ
จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนจาก (PENDING) PROPOSAL เป็น PROPOSAL ที่มีเครื่องหมายถู ก
กากับไว้ ดังภาพที่ 104

ภาพที่ 104 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: ในบางมหาวิทยาลัย กรณี ที่นิ สิ ต/นั ก ศึก ษาเลื อ กทาสารนิ พนธ์ อาจจะไม่ต้องส่ งโครงร่า งสารนิ พ นธ์
ดังนั้นการใช้งานระบบก็จะไม่มีขั้นตอนการส่ งโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ แต่จะให้ส่งได้เพียงวิทยานิพนธ์ฉบับร่า ง และ/
หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย
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2.4.3.2 กำรแก้ไ ขโครงร่ำงวิท ยำนิพ นธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุ มั ติเรีย บร้อยแล้วนั้น จะไม่สามารถแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์บนเมนู Topic และ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ กรรมการสอบบนเมนู Committee & Examiner ทีป่ รากฏอยู่ในเมนู Electronics Form
ได้ โดยภาพที่ 105 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในเมนู Topic จะไม่ปรากฎปุ่ม Save หรือไม่สามารถแก้ไขข้อมู ล
ใด ๆ ได้

ภาพที่ 105 เมนู Topic ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
และภาพที่ 106 แสดงให้เห็นว่าเมนู Committee & Examiner จะไม่ปรากฎตัวเลือกตาแหน่งของอาจารย์ ซึ่ง
หมายถึงไม่สามารถ เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
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ภาพที่ 106 เมนู Committee & Examnier ภายหลังได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ในกรณี ที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการแก้ ไ ขหัว ข้ อ วิ ท ยานิพนธ์ หรื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการสอบ จะต้อง
ดาเนินการขอแก้ ไขโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ ผ่านระบบ และต้องได้รับ การอนุ มั ติจากอาจารย์ที่ ปรึ กษา ระบบจึงจะ
อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ โดยการส่งคาร้องขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถทาได้ดังนี้
1. เข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval
2. คลิ ก เลื อ กเวอร์ ชั น ของวิท ยานิ พนธ์ เ วอร์ชั นใดเวอร์ชั นหนึ่ ง ระบบจะแสดงแบบฟอร์ มการขอแก้ไ ขหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ขึ้นทางด้านขวาของเมนู Revision & Approval ดังภาพที่ 107
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ภาพที่ 107 แบบฟอร์มการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. คลิ ก ที่ ลิ ง ก์ click here (หมายเลข 2) ภายใต้ ข้ อ ความ “Change proposal details (topic, advisor or
examiners) please click here to make an agreement request to advisor” ทีป่ รากฎเหนือปุ่มคาสั่ ง
Save as DRAFT VERSION ดังภาพที่ 107 (ในกรณีทางมหาวิทยาลัย ที่ไ ม่ มีขั้น ตอนการทาวิทยานิ พนธ์ ฉ บั บ
ร่างระบบจะแสดงปุ่ม Save as COMPLETE VERSION แทน)
4. ระบบจะแสดงฟอร์มยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ดัง ภาพที่ 108 โดยให้คลิกที่ OK เพื่อยืนยัน หรือ
คลิกที่ Cancel เพื่อยกเลิกการขอแก้ไข ระบบจะส่งอีเมลคาร้องขอแก้ ไขโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์ ไปยั งอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 5

ภาพที่ 108 หน้าต่างยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์
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ลำดับ
ผู้ร ับ
หัว ข้อ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สาเนา: อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม)
3 นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สาเนา: นักศึกษา)
ตารางที่ 5 อีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 109 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์
5. เมื่ออาจารย์ที่ป รึก ษาทาการพิจารณาเรีย บร้ อยแล้ ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้ ง ผลการพิจ ารณาการแก้ ไข หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 6 และที่
เมนู Revision & Approval จะสามารถเลือกเวอร์ชัน ใหม่ส่ งเป็น Proposal ได้อีกครั้ง และเมนู Electronic
form ในเมนูย่อย Topic และ Committee & Examiner จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้
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ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(สาเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(สาเนา: นักศึกษา)
ตารางที่ 6 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 110 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์
6. เมื่อทาการแก้ไ ขหั วข้ อวิ ทยานิ พนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเรียบร้อ ยแล้ว นิสิต/นักศึ ก ษา
จะต้องทาการ Generate Template ใหม่ที่ระบบ Writer-S Add-in และ Save to Cloud บันทึกเอกสาร
วิทยานิพนธ์มาที่ Web portal
7. เลือกเวอร์ชันเอกสารที่ต้องการ และดาเนินการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่
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2.4.3.3 กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง
ในหลายมหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิ ต/นั กศึ ก ษาต้ องส่ง วิทยานิ พนธ์ ฉบับ ร่างให้อ าจารย์ ที่ปรึ กษาตรวจและ อนุ มัติ
ก่อนการสอบป้องกันวิท ยานิพนธ์ (Defense) จึงจะสามารถส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ ได้ โดยวิธีการส่ง ค า
ร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ทาได้ดังนี้
1. บันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่างผ่าน Writer-S Add-in (Save to Cloud)
2. กดปุม่ Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบผลการคั ด ลอก
วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับจานวนคิวที่ส่งข้อมูลไปตรวจสอบ

ภาพที่ 111 การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์
3. เมื่ อ ได้ รั บ ผลการตรวจสอบ โดยระบบแสดงเป็น จานวน % ความคล้ า ยคลึ ง ซึ่ ง สามารถคลิ กเพื่ อ เปิดหน้า
รายงานผล (Plagiarism Checking Report) ได้
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ภาพที่ 112 หน้า Plagiarism Checking Report จากระบบอักขราวิสุทธิ์
4. เลื อ กเวอร์ ชั น เอกสารที่ ต้ อ งการส่ ง เป็ น วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ ร่า ง และคลิ ก ที่ ปุ่ ม Save as DRAFT VERSION
ดั ง ภาพที่ 113 โดยหากต้ อ งการส่ ง ข้อ ความหรือ แนบไฟล์ อื่ นก็ สามารถท าได้ เช่ น เดี ย วกั บ การส่ ง โครงร่าง
วิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 113 การยืนยันการส่งคาร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
5. ระบบจะส่งคาร้องไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และจะแสดงเอกสารเวอร์ชันบนสุ ดของเมนู ระบุคาว่า (PENDING)
DRAFT และรอรับผลการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที่ 114

ภาพที่ 114 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังการส่งคาร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิ พนธ์ฉบับร่า งไปยัง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 7
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ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (อาจารย์ที่
ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (สาเนา:
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (สาเนา:
นักศึกษา)
ตารางที่ 7 อีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 115 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
6. หลั ง จากได้ รั บการพิ จารณาจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาแล้ว ระบบจะส่ ง อี เ มลแจ้ง ผลการเห็น ชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 8
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ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (อาจารย์ที่
ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (สาเนา:
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง (สาเนา:
นักศึกษา)
ตารางที่ 8 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 116 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ย นจาก (PENDING) DRAFT เป็น DRAFT ที่มีเครื่องหมายถูก กากั บ ไว้
ดังภาพที่ 117
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ภาพที่ 117 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากทีว่ ิทยานิพนธ์ฉบับร่างได้รับการอนุมัติ
2.4.3.4 กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์

เมื่อนิสิต/นักศึก ษาสอบป้ องกันวิ ทยานิ พนธ์ (defense) ผ่านแล้ว และพร้อมส่งเล่ม วิทยานิพนธ์ นิสิต/นักศึก ษา
จะต้องกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อเมนู Report Data ก่อนนาส่งเล่ ม
วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ หากนิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาไม่ ก รอกข้ อ มู ล ในเมนู Report Data ระบบจะไม่ อ นุญ าตให้ส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยวิธีการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทาได้ดังนี้
1. บันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งผ่าน Writer-s Add-in (Save to Cloud)
2. กดปุม่ Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบผลการคั ด ลอก
วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ ง ขึ้นกับจานวนคิวที่ส่ง ข้อ มู ลไปตรวจสอบ และเมื่ อ
ได้รับผลการตรวจสอบซึ่ ง ระบบจะแสดงเป็ น % ความคล้ายคลึ ง ซึ่งสามารถคลิ ก เพื่ อ เปิ ดหน้ารายงาน ผล
(Plagiarism Checking Report) ได้

ภาพที่ 118 การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์
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3. กรณีที่นิสิต/นักศึกษากรอกข้อ มูล ที่เ มนู Report Data เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกเวอร์ชันที่ต้ องการส่ ง เป็ น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิกที่ Save as COMPLETE VERSION โดยหากต้องการส่งข้อความหรือ แนบ
ไฟล์อื่นก็สามารถทาได้ ดังภาพที่ 119

ภาพที่ 119 แบบฟอร์มการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: กรณีที่ยังไม่ระบุข้อมูลในเมนู Report Data แต่กดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนว่า
Please complete the form on “REPORT DATA” menu.

ภาพที่ 120 การแจ้งเตือนเมื่อยังไม่กรอกข้อมูล Report Data
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4. ระบบจะส่งคาร้องไปยั งอาจารย์ ที่ ปรึก ษา และจะแสดงเอกสาร เวอร์ ชัน บนสุด ของเมนู พร้อมทั้งระบุ ค าว่ า
(PENDING) COMPLETE และรอรับผลการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังภาพที่ 121

ภาพที่ 121 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ระบบจะส่งอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบั บสมบูรณ์ไ ปยังอาจารย์ที่ปรึก ษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม (ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 9
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สาเนา:
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สาเนา:
นักศึกษา)
ตารางที่ 9 อีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 122 ตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5. หลั ง จากได้ รั บการพิ จารณาจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาแล้ว ระบบจะส่ ง อี เ มลแจ้ง ผลการเห็น ชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ดังตารางที่ 10
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อาจารย์
ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สาเนา:
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สาเนา:
นักศึกษา)
ตารางที่ 10 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 123 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จากนั้นสถานะของเอกสารจะเปลี่ยนจาก (PENDING) COMPLETE เป็น COMPLETE ที่มีเครื่องหมายถู ก
กากับ ดังภาพที่ 124

ภาพที่ 124 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังจากได้รับอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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2.4.3.5 กำรแก้ไ ขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ภายหลั ง วิ ท ยานิพนธ์ ฉบั บ สมบู รณ์ ไ ด้ รั บการอนุ มัติ จากอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาแล้ ว ระบบจะแสดงเมนู ย่อ ย Revise
Completed Version เพิ่ มขึ้ น มาภายใต้ เ มนู Revision & Approval โดยนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจะใช้ ง านในกร ณี
ที่ต้องการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ โดยการทาคาร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้
งานดังภาพที่ 125

ภาพที่ 125 แบบฟอร์มคาขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1. เข้าเมนู Revision & Approval และคลิกที่เมนู Revise Completed Version
2. กรอกข้อมูลองขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่
2.1. ช่วงเลขหน้าที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไข
2.2. เหตุผลที่ขอแก้ไข
2.3. วันที่คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ
2.4. คลิกที่ปมุ่ Submit request เพื่อส่งคาขอไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ระบบจะส่งอีเมลขออนุ มัติ แก้ ไขวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ไ ปยัง อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาหลั ก อาจารย์ที่ปรึกษาร่ ว ม
(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 11
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สาเนา: อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษา)
ตารางที่ 11 อีเมลขขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 126 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
3.1. กรณีที่อาจารย์ที่ ปรึก ษาหลั ก อนุ มัติใ ห้แ ก้ ไข ระบบจะส่งอีเมลต่อ ไปยั งเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ต ศึก ษา เพื่อ ให้
เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ทราบว่ า เล่ ม วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ ที่ ส่ ง ไปนั้ น มี ก ารขอแก้ ไ ขและเจ้ าหน้ าที่ จ ะต้อง
พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังตารางที่ 12
ลำดับ
ผู้ร ับ
หัว ข้อ
1 เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เจ้าหน้าที่)
(Graduate Staff)
ตารางที่ 12 อีเมลแจ้งขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิ ตศึก ษา
3.2. กรณีที่อาจารย์ ที่ป รึ กษาหลั กไม่ อนุ มัติ ใ ห้แ ก้ ไข ระบบจะส่งอีเ มลแจ้ งผลการพิจ ารณาไปยั ง อาจา รย์ ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่ว ม และนิสิต/นักศึ กษา ซึ่งนิสิต/นักศึก ษาจะไม่ สามารถเข้า ไปแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบได้ ดังตารางที่ 13
ลำดับ
ผู้ร ับ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
2
3

หัว ข้อ
ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(สาเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
นิสิต/นักศึกษา (Student)
ผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(สาเนา: นักศึกษา)
ตารางที่ 13 อีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 127 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. จากข้อ 3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับอีเ มลแจ้ งขอแก้ไ ขวิทยานิ พนธ์ ฉบับ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าสามารถ
ให้แก้ไขได้หรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุผ ลการพิจารณาแล้ ว ระบบจะส่งอีเมลผลการพิจารณาไปยั งอาจารย์ ที่
ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนิสิต/นักศึกษา ดังตารางที่ 13
5. กรณี ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และเจ้ าหน้ าที่ อ นุ มัติ ใ ห้ แ ก้ไ ข วิ ท ยานิ พนธ์ฉ บั บ สมบู รณ์ ค รบทั้ ง 2 ท่ า นแล้ว
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุ มัติแล้ วจะถูกยกเลิกออกจากระบบ และเอกสารเวอร์ชัน COMPLETE
ที่มีเครื่องหมายถูกกากับไว้จะถูกลบออกจากหน้ารายการเอกสาร
6. เมื่อนิสิต/นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์เรียบร้ อย และบันทึกไฟล์ (Save to Cloud) จาก Writer-S
Add-in มาที่เว็บพอร์ทัลแล้ว จะสามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบใหม่ได้อีกครั้ง
2.4.4 เมนู Report Data
เมนู Report Data เป็นเมนูที่นิสิ ต/นั ก ศึก ษาจะต้ อ งกรอกข้อ มู ล ก่อนส่งวิทยานิ พนธ์ฉ บั บสมบูร ณ์ ให้ อาจา รย์ ที่
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: ในบางมหาวิทยาลัยจะไม่ป รากฏเมนูย่ อย After Defense และ Reserch Mapping เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กรอกข้อ มูล ดังนั้นนิสิต/นักศึกษาจะกรอกข้อมูลเฉพาะเมนู ย่ อ ย
Publication เพียงเมนูเดียว
2.4.4.1 เมนู After Defense
เมนู After defense เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาใช้งานเพื่อกรอกข้อมูล ผลการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ หรือการสอบ
Defense และระบุการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ 3 ส่วน ดังภาพที่ 129 ได้แก่
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ภาพที่ 129 ส่วนประกอบของเมนู After Defense
1. Plagiarism Detection เป็นข้อมูลเปอร์เซ็นการซ้าซ้อนของวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเป็น
1.1 การใช้โปรแกรม Turnitin: ให้นิสิต/นักศึ ก ษาระบุ เปอร์ เ ซ็น การซ้ าซ้ อนที่ ตรวจผ่า นโปร แกรม
Turnitin พร้อมทั้งแนบรายงานผลการตรวจสอบเป็นไฟล์ .PDF
1.2 การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : ระบบจะดึงข้อมูลผลการตรวจสอบมาระบุให้โ ดยอัตโนมั ติ นิสิต/
นักศึกษาไม่จาเป็นต้องกรอก
2. Evaluation เป็นข้อมูลผลการสอบวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้วย ดีมาก, ดี, ผ่าน และไม่ผ่าน (Very Good,
Good, Passed, Not Passed) โดยให้นิสิต/นักศึกษาเลือก ด้วยการทาเครื่องหมายหน้าผลการพิจารณา
ที่ได้รับ
3. Dissemination เป็นข้อมูลการเผยแพร่วิ ทยานิ พนธ์ โดยนิสิต/นักศึก ษาสามารถเลื อ กว่าจะให้ เ ผยแพร่
หรือปกปิดวิทยานิ พนธ์ กรณีปกปิดจะอนุ ญาตให้เ ผยแพร่ ได้ เ มื่ อใด ซึ่งหากเกินช่ว งเวลาการเผยแพร่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เช่น 10 ปี ระบบจะแจ้งเตือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่
3.1 การเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3.2 การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์

ภาพที่ 130 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล After defense
เมื่อนิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปมุ่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ:
1. บางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีการกรอกข้อมูลในส่วน Plagiarism Detection
2. กรณี ที่ เ ลื อ กปกปิ ด วิ ทยานิ พนธ์ สามารถก าหนดระยะเวลาในการปกปิด สู ง สุด 10 ปี หรื อ ตามที่แต่ละ
มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องระบุเหตุผลการปกปิด
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2.4.4.2 เมนู Research Mapping
เมนู Research Mapping เป็นการระบุหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และการออก
รายงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยการจัดหมวดหมู่แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 131 ได้แก่

ภาพที่ 131 ส่วนประกอบของเมนู Research Mapping
1. Subject Area / Subject Category เป็นการระบุกลุ่มสาขาหลั กและสาขาย่ อยในการทาวิจัย โดยสามารถ
ระบุได้มากกว่า 1 สาขา
2. Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) เป็ น การระบุ ก ลุ่ มอุ ต สาหกรรมการท าวิ จั ย ตา ม
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น
3. การระบุกลุ่มโครงการวิจัย โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม
เมื่อนิสิต/นักศึกษากรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ: การระบุหมวดหมู่ของวิทยานิพนธ์นั้น นิสิต/นักศึกษาควรจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การระบุ
หมวดหมู่นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้
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2.4.4.3 เมนู Publications
เมนู Publications เป็นเมนูที่นิสิต/นักศึกษาใช้ งานเพื่อระบุ การเผยแพร่ผ ลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการที่ เกี่ย วข้ อ ง
กับวิทยานิพนธ์ โดยในเมนู Publications แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังภาพที่ 132 ได้แก่

ภาพที่ 132 หัวข้อย่อยของเมนู Publications
1. ISI/Scopus Search เป็นแบบฟอร์ มการกรอกข้ อ มูล วารสาร พร้อมทั้งสามารถค้น หาข้ อ มูล วารสารที่ มีก าร
ตีพิมพ์ในฐานข้ อ มูล ISI และ SCOPUS ผ่านทางหน้าจอของระบบไอทีสิ สได้ ซึ่งถือเป็นฐานข้อ มู ลสา คั ญ ใน
วงการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. Publication Forms เป็นการกรอกข้ อ มูล เอกสารการตี พิมพ์อื่ น ๆ เช่น วารสาร/บทความ ในกรณีที่นิ สิ ต /
นักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอื่น, การประชุมวิชาการ และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3. Your Publications เป็ น ส่ ว นแสดงผลสรุ ป รา ยกา รข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจ ากเมนู ISI/Scopus Search และ
Publication Forms
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กำรใช้งำนแบบฟอร์ม ISI/Scopus Search
ขั้นตอนการใช้งานแบบฟอร์ม ISI/Scopus Search แสดงดังภาพที่ 133 ดังนี้

ภาพที่ 133 ส่วนประกอบของ ISI/Scopus Search
1. ระบบจะแสดงนามสกุลและตัวแรกของชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ) ขึ้นในฟอร์ม หากผู้ใช้งานได้ทาการตี พิมพ์
ลงในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ด้วยชื่อ-นามสกุลต่างจากนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
2. ระบบจะระบุปี ค.ศ. ที่ผู้ใช้งานเริ่มเข้าศึกษา ณ สถาบันการศึกษาถึงปี ค.ศ.ปัจจุบัน
3. กดปุ่ม Press to search เพื่อค้นหาข้อมูลจากทั้ง 2 ฐานข้อมูล
4. ระบบจะแสดงผลข้อมูล วารสารจากการค้นหา 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 เพื่อบันทึกข้อมูล
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กำร กรอกข้อมูลใน Publication Forms
Publication Forms จะมีประเภทข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยให้เลือก 3 รายการ ดังนี้
1. Journal/Article เป็ น แบบฟอร์ ม ส าหรั บ กรอกข้ อ มู ล วารสาร/บทความตี พิมพ์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตี พิมพ์ ภ ายใน
ฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS โดยนิสิต/นัก ศึ กษาจะต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่า ง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ red star ( * ) ซึ่งหมายถึงฟอร์มการข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องกรอกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 135

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

ภาพที่ 136 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Conference
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3. กรณีเลือกกรอกข้อมูลเป็น Intellectual หรือข้อมูลการจดสิทธิ์บัตรหรืออนุสิทธิ์บัตร ซึ่งแบบฟอร์มจะมี
รูปแบบดังภาพที่ 137

ภาพที่ 137 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Intellectual
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กำรแสดงผลใน Your Publications
ผลจากการเลือกผลงานที่ ตี พิมพ์จากส่ว นของ ISI/Scopus และการกรอกข้อมูลในส่ว นของ Publication Forms
จะแสดงในเมนู Your Publications ดั ง ภาพที่ 138 ในกรณี ที่ นิ สิต /นัก ศึ กษาต้อ งการลบผลงานที่แ สดงอยู่ใน
Your Publications ให้คลิกที่คาว่า Delete ทีอ่ ยู่หลังแต่ละรายการ

ภาพที่ 138 การแสดงผลการตีพิมพ์ผลงาน
2.4.5 เมนู Submission Document
การนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยนั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องแนบใบนาส่งวิทยานิพนธ์ที่สร้างขึ้ น
จากระบบด้วย โดยต้องพิมพ์ใบนาส่งออกจากเมนู Submission Document ดังภาพที่ 139 ซึ่งใบนาส่งที่มีความ
สมบูรณ์จะมีข้อสังเกต ดังนี้
1. มีบาร์โค้ดปรากฏขึ้นที่ใบนาส่ง
2. ข้อมูลครบถ้วน และไม่ปรากฏคาว่า “NO DATA”
3. มีการลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของเอกสารแล้ว
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ภาพที่ 139 ตัวอย่างใบนาส่งวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์
เมื่อได้ใบนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากเว็บ พอร์ทัลแล้ว ให้ นิสิต/นักศึกษาพิมพ์ใบนาส่งวิทยานิพนธ์ พร้อมเล่ ม
วิทยานิพนธ์ฉบั บสมบูร ณ์ ที่ พิมพ์อ อกมาจากไฟล์ใ นหน้า เว็ บ พอร์ทั ล ส่งให้กับบัณฑิ ต วิท ยาลั ย ทั้งนี้เมื่อ บั ณฑิ ต
วิทยาลัยได้ยิงบาร์โค้ดเพื่อรับเอกสารแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ (Hard Copy)
ให้กับนิสิต/นักศึกษา เพื่อยืนยันการส่งเล่มฯ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการทาวิทยานิพนธ์
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กำรใช้งำน Writer-S Add-in

Writer-S Add-in เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในระบบไอทีสิส เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ติดตั้งบน Microsoft
Word เพื่อใช้ในการสร้างแบบฟอร์ มต่า ง ๆ ในเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์ ใช้ในการจัดหน้าและจัดรูปแบบต่าง ๆ ใน
เล่มวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปเล่ม
ก่อนการใช้งาน Writer-S Add-in นั้น สิ่งแรกที่นิสิต/นักศึกษาจะต้องตรวจสอบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติ ด ตั้ ง
Writer-S Add-in นั้ น ต้ อ งใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดวส์ เ ป็ น Microsoft Windows 7 ขึ้ น ไป และมี ก ารติ ด ตั้ ง
Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ไม่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Mac OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC ได้
ต่อมาให้ตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบั ติการวิ นโดวส์ว่า เป็นแบบ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) แล้ว
จึงเลือกติดตั้ง Writer-S Add-in ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
3.1

กำรตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบตั ิกำรวินโดวส์

ก่อนการติดตั้ง Writer-S Add-in นั้น นิสิต/นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติ การวิน โดวส์
ของเครื่องคอมพิว เตอร์ที่ ต้ องการติ ด ตั้ง ว่าเป็นแบบ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) เพื่อจะได้ติดตั้ง Writer-S
Add-in ด้วยเวอร์ชันทีถ่ ูกต้อง โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ไปที่ My Computer หรือ This PC ดังภาพที่ 140

ภาพที่ 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 ให้นิสิต/นักศึกษาสังเกตที่ System type
3.1. กรณี ที่ เ ป็ น Windows 8 ขึ้ น ไปจะแสดงผลลั พธ์ดั ง ภาพที่ 142 จากภาพ System type คื อ 64-bit
Operating System, x64-base processor หมายถึ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบ 64 bit ซึ่ ง หมายถึง
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 จะได้ผลลัพธ์ดัง ภาพที่ 143 จากภาพ System type คือ 32-bit Operating
System หมายถึงเป็ นสถาปัต ยกรรมแบบ 32 bit ซึ่งหมายถึง จะต้อ งเลื อ กดาวน์ โหลดไฟล์ Writer-S
Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลเป็น iThesis x86
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ภาพที่ 143 System type กรณี Windows 7
3.2

กำรดำวน์โ หลดและติดตั้ง Prerequisite programs

เมื่ อ ทราบสถาปั ต ยกรรมของระบบปฏิ บัติ ก ารวิน โดวส์ข องเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ที่ จะทาการติ ด ตั้ง แล้ว ให้ นิสิต/
นักศึกษาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีการติด ตั้งโปรแกรมเหล่านี้ แล้ว หรือไม่
1. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime
2. Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable โดยการติดตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
2.1. Package x86 (for 32-bit)
2.2. Package x64 (for 64-bit)
การติดตั้งโปรแกรมดัง กล่า ว จะทาให้การติดตั้งและการทางานของ Writer-S Add-in สมบูรณ์ ถ้าไม่มีการติ ด ตั้ ง
โปรแกรมทั้ง 2 ตัวนี้ก่อน จะทาให้นิสิต/นักศึกษาไม่สามารถติดตั้ง Add-in ได้
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วิธ ีก ำรตรวจสอบกำรติดตัง้ โปรแกรม
1. ค้นหาที่ส่วนการค้นหาโปรแกรม (Search) ด้วยคาว่า Control Panel โดยสามารถค้นหาเมนูได้ ตัวอย่างดั ง
ภาพที่ 144 หรือคลิกที่เมนู Control Panel บนหน้าเดสก์ท็อป

ภาพที่ 144 ไอคอน Control Panel
2. เลือกดูในมุมมองของ Category (หมายเลข 1) และคลิกเลือก Programs (หมายเลข 2) ดังภาพที่ 145

ภาพที่ 145 หน้าต่าง Control Panel
3. คลิกที่ Programs and Features ดังภาพที่ 146
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ภาพที่ 146 หน้าต่าง Programs ใน Control Panel
4. เมื่อคลิกตามในข้อที่ 3 จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Programs and Features ขึ้น และแสดงโปรแกรมทีต่ ิดตั้ง อยู่
ในเครื่องคอมพิ วเตอร์ ให้นิสิต/นัก ศึก ษาตรวจสอบว่า มี โปรแกรมทั้ง 2 ตามที่ได้อ ธิบายไว้ ในหัว ข้ อที่ 3.2
ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่ ดังภาพที่ 147
4.1. กรณีที่มีการติดตั้งโปรแกรมทั้ ง 2 โปรแกรมอยู่ในเครื่องคอมพิว เตอร์แล้ว นิสิต/นักศึกษาสามารถติ ด ตั้ ง
Writer-S Add-in ได้ทันที สาหรับวิธีการติดตั้ง Writer-S Add-in สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การ
ดาวน์โหลดและการติดตั้ง Writer-S Add-in
4.2. กรณีที่ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม หรือมีการติดตั้งเพียง 1 โปรแกรม ให้นิสิต/นักศึกษาติดตั้ ง
โปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมให้ครบก่อน จึงจะสามารถติดตั้ง Writer-S Add-in ได้

ภาพที่ 147 รายการโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง
หมายเหตุ: กรณีที่เครื่องคอมพิ วเตอร์ มีการติด ตั้ งทั้ง 2 โปรแกรมในเวอร์ชันที่สูง กว่า 2010 แล้ว นิสิต/นักศึก ษา
สามารถติ ด ตั้ ง Writer-S Add-in ได้ ทั น ที แต่ ถ้ า มี ก ารติ ด ตั้ งโปรแกรมในเวอร์ชั น ที่ต่ ากว่ า จะไม่ ส ามารถติดตั้ง
Writer-S Add-in ได้ จะต้องติดตั้ง Prerequisite programs ด้วยเวอร์ชันใหม่
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วิธ ีก ำรติดตัง้ โปรแกรม
1. ติดตั้ง Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (กรณีที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการติดตั้ ง Addin มีการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime อยู่แล้ว ให้ไปที่ข้อ 2)
1.1. คลิกที่ Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime บนเว็บพอร์ทัล ดังภาพที่ 148

ภาพที่ 148 โปรแกรม Visual Studio บนหน้าเว็บพอร์ทัล
1.2. เลือกตาแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภาพที่ 149 จากนั้นให้คลิกปุ่ม Save
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ภาพที่ 149 หน้าต่างบันทึกไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม
1.3. การติดตั้งสามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.3.1.วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภาพที่ 150

ภาพที่ 150 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล
1.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อื่นที่เลือ กบัน ทึกไฟล์ ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน
นั้น ดังภาพที่ 151

ภาพที่ 151 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลด
1.4. กรณีปรากฎหน้าต่าง User Account control ให้คลิกที่ Yes เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง
1.5. ให้ ท าเครื่ อ งหมายหน้ า ข้ อ ความ “I have read and accept the license terms.” และคลิ ก ที่ ปุ่ ม
Install ดังภาพที่ 152
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ภาพที่ 152 หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม
1.6. คลิกที่ Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง ดังภาพที่ 153

ภาพที่ 153 หน้าต่างสิ้นสุดการติดตั้ง
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2. หลั ง จากติ ด ตั้ ง Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime แล้ ว ให้ ติ ด ตั้ ง Microsoft Visual C++
2010 Redistributable Package x86 (for 32-bit) หรือ Package x64 (for 64-bit) โดยให้เลือ กติ ด ตั้ ง ให้
เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2.1. คลิกที่ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 (for 32bit) หมายเลข (1) ภาพ
ที่ 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. เลือกตาแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภาพที่ 155 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save
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ภาพที่ 155 หน้าต่างบันทึกโปรแกรม
2.3. การติดตั้งสามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
2.3.1.วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภาพที่ 156

ภาพที่ 156 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล
2.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อื่นที่เลือ กบัน ทึกไฟล์ ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน
นั้น ดังภาพที่ 157

ภาพที่ 157 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลด
2.4. กรณีปรากฎหน้าต่าง User Account control ให้คลิกที่ Yes เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง
2.5. ให้ทาเครื่องหมายหน้าข้อความ “I have read and accept the license terms.” และคลิกที่ Install
2.6. คลิกที่ Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
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กำรดำวน์โ หลดและติดตั้ง Writer-S Add-in

เมื่อผู้ใช้งานทราบสถาปั ตยกรรมของระบบปฏิบั ติการวิน โดวส์ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ที่จะทาการติ ด ตั้ง แล้ ว ให้
เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง Writer-S Add-in ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการดังนี้
1. คลิกทีเ่ มนู Microsoft Word Add-in หมายเลข 1 ดังภาพที่ 158 และเลือกคลิ กดาวน์ โหลด Writer-S
Add-in หมายเลข 2 ดังภาพที่ 158

ภาพที่ 158 รายการไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม Writer-S Add-in
2. การติดตั้งทาได้ 2 วิธี ดังนี้
2.1 วิธีที่ 1 คลิกที่ Installer ที่ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภาพที่ 159

ภาพที่ 159 โปรแกรมที่ถูกดาวน์โหลดบนหน้าเว็บพอร์ทัล
2.2

วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Downloads หรือโฟลเดอร์อื่นที่เลือกบัน ทึกไฟล์ไ ว้ และคลิกขวาที่ไ ฟล์
.msi และเลือกที่ Install ดังภาพที่ 160
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ภาพที่ 160 หน้าต่างไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลด
3. ที่หน้าต่าง Welcome to the WRITER-S Setup Wizard ให้คลิกที่ปมุ่ Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัด ไปใน
การติดตั้ง ดังภาพที่ 161

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

ภาพที่ 162 หน้าต่าง Select Installation Folder
5. ที่หน้าต่าง Confirm Installation คลิกที่ปมุ่ Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งลงในเครื่ องคอมพิว เตอร์ ดังภาพ
ที่ 163

ภาพที่ 163 หน้าต่าง Confirm Installation
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6. ที่ ห น้ า ต่ า ง User Account Control ให้ ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม Yes เพื่ อ อนุ ญ าตการติ ด ตั้ ง และรอการติ ด ตั้ ง เสร็จ
สมบูรณ์ ดังภาพที่ 164

ภาพที่ 164 หน้าต่าง User Account Control
7. ที่หน้าต่าง Installation Complete คลิกทีป่ มุ่ Close ดังภาพที่ 165

ภาพที่ 165 หน้าต่าง Installation Complete
8. ตรวจสอบการติ ด ตั้ง ที่ โปรแกรม Microsoft Word โดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา จะพบ
แถบเครื่องมือของ Writer-S ดังภาพที่ 166
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ภาพที่ 166 แถบเครื่องมือ Writer-S บนโปรแกรม Microsoft Word
3.4

เครือ่ งมือ ของ Writer-S Add-in

ภายหลังการติ ดตั้ ง Writer-S Add-in แล้ว เมื่อนิสิต/นัก ศึ กษาเปิ ดโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฎแถบ
เครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย 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 เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เปิ ด -ปิ ด การใช้ ง าน Writer-S Add-in เมื่ อ เข้ า ใช้ ง านครั้ ง แรกในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ แถบเครื่องมือ Writer-S Add-in ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นไอคอน Writer-S
ดังภาพที่ 168 โดยนิสิต/นักศึกษาต้องใส่รหัสแรกเข้าระบบ หรือเรียกว่า Activate Add-in ลงบนฟอร์มที่ปรากฏ
หลังคลิกที่ไอคอน Writer-S ก่อน จากนั้นเครื่องมือ Writer-S Add-in ทั้งหมดจึงจะสามารถใช้งานได้ หลังจาก
การใช้ ง านในครั้ง แรก Writer-S จะจดจารหั สนั้ น และแสดงค่ า ใน Writer-S และหากต้ อ งการปิด การใช้งาน
Writer-S Add-in ให้นิสิต/นักศึกษาคลิก Inactivate เพื่อปิดการใช้งาน
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ภาพที่ 168 แถบเครื่องมือ Writer-S เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก
หมายเหตุ: ก่อนการ Inactivate Writer-S Add-in ขอให้บันทึกไฟล์ เอกสารต่า ง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก
โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติเมื่อมีการ Inactivate
3.4.1.1 วิธ ีก ำรเปิดใช้ระบบ Writer-S Add-in (Activate Add-in)

1. ให้นิสิต/นักศึกษาเข้าใช้งานที่เว็บพอร์ทัล โดยการล็อกอินเข้าสูร่ ะบบ ดังภาพที่ 169

ภาพที่ 169 การล็อกอินเข้าระบบ
2. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์หรือรูปประจาตัว และคลิกที่ Settings ดังภาพที่ 170

ภาพที่ 170 เข้าไปที่เมนู Settings
3. ในเมนู Settings จะพบ Add-in Activate Key ดังภาพที่ 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 บนแถบเครื่อ งมื อ
Writer-S จะปรากฎกล่อง WRITER-S : Activate Window

ภาพที่ 172 หน้าต่าง Writer-S Activate Window
5. จากภาพที่ 173 วาง Add-in Activate key ที่คัดลอกจากในเว็บพอร์ทัลลงใน Writer-S : Activate Window
และคลิกปุม่ 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 ีก ำรปิดระบบ Writer-S Add-in (Inactivate Add-in)
1. คลิ ก ที่ ไ อคอน Writer-S ดั ง หมายเลข 1 ภาพที่ 175 จะปรากฎกล่อ ง WRITER-S : Activate Window ดั ง
หมายเลข 2 ภาพที่ 175
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ภาพที่ 175 การ Inactivate Add-in
2. แถบเครื่องมือ Writer-S จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังภาพที่ 176

ภาพที่ 176 แถบเครื่องมือ Writer-S ภายหลัง Inactivate Add-in
หมายเหตุ: ก่อนการ Inactivate Writer-S Add-in ขอให้บันทึกไฟล์เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก
โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติเมื่อ Inactivate
3.4.2 Knowledge Base
Knowledge Base เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่ อไปยั งเว็ บไซด์ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลการใช้งานระบบการเขียนวิท ยานิพนธ์อิ เล็ก ทรอนิ กส์ ปัญหาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการใช้งานระบบ
การไปยังเว็บไซด์ Knowledge Base ทาได้โดยคลิกที่ไอคอน Knowledge Base ดังภาพที่ 177

ภาพที่ 177 ไอคอน Knowledge Base
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3.4.3 Web Portal
Web Portal เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิส การใช้งานเครื่องมือ Web Portal
จะเป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้ กับนิ สิต/นัก ศึก ษาที่ กาลั งเขียนวิ ทยานิ พนธ์ ให้สามารถเชื่อมต่อ ไปยั ง หน้ า
เว็บพอร์ทัลได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องไปเปิดบราวส์ เซอร์ เ พื่อเข้าไปยัง เว็บ พอร์ ทัล โดยการไปยังเว็บพอร์ทัล ให้คลิก
ที่ไอคอน Web Portal ดังภาพที่ 178

ภาพที่ 178 ไอคอน Web Portal
3.4.4 Login
Login เป็นเครื่องมือ สาหรับ ให้นิ สิ ต/นั กศึ ก ษาเข้าใช้ง าน Writer-S Add-in โดยใส่ Username และ Password
เดียวกับการเข้าเว็บพอร์ทัล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกทีไ่ อคอน Login บนแถบเครื่องมือ Writer-S ดังภาพที่ 179

ภาพที่ 179 ไอคอน Login
2. จากภาพที่ 180 ในหน้าต่าง Writer-S Panel ให้กรอก Username และ Password (หมายเลข 1) และคลิก
ที่ Login ดังหมายเลข 2 ภาพที่ 180 ภาพที่ 180
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ภาพที่ 180 หน้าต่าง Wrtier-S Panel บนโปรแกรม Microsoft Word
3. เมื่อ Login เข้าใช้ระบบแล้ว ไอคอน Login จะเปลี่ยนเป็น Logout กรณีที่นิสิต/นักศึ ก ษาต้ องการออกจาก
ระบบให้คลิกที่ Logout ดังภาพที่ 181

ภาพที่ 181 ไอคอน Logout
3.4.5 Offiline
Offline เป็นเครื่องมือ ที่ใ ช้แ สดงสถานะการเข้า ใช้ งาน Writer-S Add-in กรณีที่นิสิต/นักศึ กษายัง ไม่ เข้าสู่ ร ะบบ
หรือออกจากระบบแล้ว เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Offline ดังภาพที่ 182 กรณีที่นิสิต/นักศึกษาล็อกอินบน WriterS 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 เป็นเครื่องมือ ที่ใ ช้บัน ทึก ไฟล์โ ครงร่างวิท ยานิ พนธ์ , วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์ เข้าสู่เว็บพอร์ ทัล โดยนิสิต/นักศึก ษาสามารถบัน ทึก ไฟล์ กี่ ครั้ง ก็ ได้ ระบบจะทาการเก็บ เป็น เวอร์ ชั น ให้
วิธีการบันทึกไฟล์ไปยังเว็บพอร์ทัล ทาได้ดังนี้
1. คลิกที่ไอคอน Save to Cloud ดังภาพที่ 184

ภาพที่ 184 ไอคอน Save to Cloud
2. คลิกที่ปุ่ม OK บนหน้าต่าง WRITER-S : Please Confirm ดังภาพที่ 185

ภาพที่ 185 หน้าต่าง WRITER-S : Please Confirm
3. กรณีที่นิสิต/นั ก ศึ กษายั ง ไม่ไ ด้ แนบไฟล์ อ้า งอิ ง ด้ วยโปรแกรม EndNote ระบบจะทาการเตื อน โดยปรากฎ
หน้าต่าง WRITER-S : Information message ดังภาพที่ 186 ให้นิสิต/นักศึกษาเลื อก EndNote library ที่
ต้องการ แล้วคลิก OK หรือหากยังไม่มี EndNote library ในการอ้างอิง ให้ทคี่ ลิกปุ่ม Cancel
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ภาพที่ 186 หน้าต่าง WRITER-S : Information message
4. ระบบจะทาการอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บพอร์ทัล และเมื่ออัพโหลดเรียบร้อยแล้วเสร็จ จะมีบอลลูนแจ้งเตือนจาก
ระบบ “Complete” และ Add-in จะแสดงเวอร์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นลาดับที่ 1 ในกล่อง Thesis versions
บน Writer-S Panel ดังภาพที่ 187

ภาพที่ 187 หน้าต่าง Writer-S ภายหลังการ Save to cloud
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5. เมื่อตรวจสอบที่หน้ าเว็บ พอร์ทั ล เมนู Revision & Approval จะปรากฎไฟล์เวอร์ ชัน ใหม่ที่ อั พโหลดมาจาก
Writer-S Add-in ดังภาพที่ 188

ภาพที่ 188 หน้าเว็บพอร์ทัลภายหลังอัพโหลดไฟล์ใหม่
อย่างไรก็ตามเวอร์ชันของไฟล์ที่นิ สิต/นั กศึ กษาอั พโหลดไปนั้น สามารถดาวน์โหลดกลับมาแก้ ไขได้ โดยคลิก เลื อ ก
เวอร์ชันที่ต้องการ และคลิกที่ Download บน Writer-S Panel
หมายเหตุ: Save to Cloud จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ต่อเมื่อมีสถานะ Online ในระบบ Add-in เท่านั้น
3.4.7 My Revisions
My Revisions ใช้ ส าหรั บ เปิ ด -ปิด หน้ าต่ าง Writer-S Panel ซึ่ ง แสดงข้ อ มู ล เวอร์ ชั น ของไฟล์ วิ ทยานิ พนธ์ที่ถูก
บันทึกไปที่เว็บพอร์ทัลทั้งหมด ซึ่งในกรณีหน้าต่าง Writer-S Panel ปิดไป ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ My Revisions
ดังภาพที่ 189 อีกครั้งเพื่อเปิดหน้าต่าง Writer-S Panel อยู่ด้านขวาของหน้าจอ

ภาพที่ 189 ไอคอน My Revisions
3.4.8 Generate Template
Generate Template เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแม่แบบของการเขียนวิ ทยานิพนธ์ เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกหรือมี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กรอกลงในเมนู Electronics Form บนเว็บพอร์ทัล นิสิต/นักศึกษาจะต้องทาการ Generate
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Template ใหม่ เพื่อนาข้อมูล ที่ก รอกลงในแบบฟอร์ มบนเว็บ พอร์ ทัล มาจั ด วางลงในส่ว นต่ าง ๆ ตามที่ได้ ก รอก
ข้อมูลเพื่อทาเล่มวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ไอคอน Generate Template ดังภาพที่ 190

ภาพที่ 190 ไอคอน Generate Template
2. ในระหว่างที่มีการ Generate Template ในส่วนของ Add-in จะแสดงหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการ
สร้างเอกสารหน้าต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างดังภาพที่ 191

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

ภาพที่ 192 ตัวอย่างแบบฟอร์มในเล่มวิทยานิพนธ์จากการ Generate Template
หน้าเอกสารทีน่ ิสิต/นักศึก ษาจะเริ่ มเขียนวิทยานิ พนธ์ คือ หน้าเปล่าที่อยู่ถัดจากหน้าสารบั ญ ทั้งนี้ นิสิต /
นักศึกษาที่เริ่มการเขี ยนโครงร่า งวิทยานิ พนธ์ค รั้ง แรก จะสามารถ Generate Template ได้เพียงหน้ า
แรก หน้าปกภาษาไทย หน้าปกภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สารบัญ บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียน
เท่ า นั้ น ส่ ว นหน้ า บทคั ด ย่ อ ภาษาไทย บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ และกิ ต ติ ก รรมประกาศ จะสามารถ
Generate Template ได้ต่อเมื่อนิสิต/นัก ศึก ษาผ่านการอนุมัติโ ครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ และกรอกข้อมู ล ใน
ฟอร์ม Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronics Form บนเว็บพอร์ทัล
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Tip & Tricks: การ Generate template ใหม่เพื่อเขีย นวิ ทยานิ พนฉบั บร่า ง หลังจากได้รับการอนุ มัติโ คร งร่ า ง
วิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ โครงร่างวิท ยานิ พนธ์ เ พื่อ เป็น เนื้ อหาตั้ งต้ น แล้วจึง Generate template
ใหม่ โดยที่ระบบจะปรับปรุงรูปแบบเอกสารหน้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง รวมถึงการ
สร้างหน้าบทคัดย่อ และกิตติกรรมประกาศเพิ่มเติม
3.4.9 Bookmark
Bookmark เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ อั พเดทสารบั ญ หลัก ของเล่ มวิ ทยานิพนธ์ ที่ Generate template ผ่ า น Add-in
ภายหลังจากการใส่ Styles ลงในหัวข้อต่าง ๆ ของเนื้อหาในเล่ ม โดยวิธีการอัพเดทสารบัญ ทาโคยคลิ กที่ ไ อคอน
Bookmark ดังภาพที่ 193 จะพบว่าสารบัญถูกอัพเดท

ภาพที่ 193 ไอคอน Bookmark

ภาพที่ 194 ตัวอย่างหน้าสารบัญของวิทยานิพนธ์ฉบับร่างก่อนการอัพเดทสารบัญ
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ภาพที่ 195 ตัวอย่างหน้าสารบัญของวิทยานิพนธ์ฉบับร่างหลังจากอัตเดทสารบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark
หมายเหตุ : ระบบจะไม่ได้สร้างสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง หรือสารบัญกราฟให้ แต่ สามารถสร้างได้โดยใช้
เครื่องมือของ Microsoft Word (สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่ Knowledge Base)
3.4.10 Report Problems
Report Problems เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ส าหรั บ แจ้ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ ง าน โดยให้ นิสิ ต /นั กศึ ก ษาคลิ ก ที่ Report
Problems ดังภาพที่ 196 จะปรากฎหน้าต่าง Report Problem ดังภาพที่ 197 ให้นิสิต/นักศึกษากรอกข้ อ มู ล
ปัญหาที่พบ จากนั้นคลิกที่ Submit เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 196 ไอคอน Report Problems

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 119

ภาพที่ 197 หน้าต่าง Report Problem
3.5

กำรอัพเดทเวอร์ชนั ของ Writer-S

เนื่ อ งจาก Add-in จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ใ ช้ง านได้ อ ย่า งเสถี ย รและมี ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น จึ ง มี ก ารอั พเดท
เวอร์ ชั น อยู่ เ ป็ น ระยะ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารอั พเดทเวอร์ ชัน ของ Writer-S ระบบจะแสดงกล่อ งข้ อความแจ้ ง เตือน
ระหว่ า งการใช้ ง าน Writer-S ดั ง ภาพที่ 198 โดยหากต้ องการอั พเดทเวอร์ชั น นิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาถอนการติดตั้ง
Writer-S เวอร์ชันเดิม และดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ได้ที่หน้าเว็บพอร์ทัล ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.3 และสาหรับ
วิธีการถอนการติดตั้งจะกล่าวให้หัวข้อถัดไป

ภาพที่ 198 หน้าต่าง WRITER-S : Information message
3.6

กำรถอนกำรติดตั้ง Writer-S

การถอนการติดตั้ง Writer-S Add-in เป็นการเตรียมอัพเดทเวอร์ชัน เพื่อรองรับการติดตั้ง Add-in เวอร์ชันใหม่ ที่
มีประสิทธิภาพของการทางานที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนการติดตั้งใหม่ นิสิต/นักศึกษาจะต้องถอนการติด ตั้ง เวอร์ ชันเดิ ม ออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยมีวิธีการดังนี้
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1. ไปที่ Control Panel หรือคลิกที่ไอคอน Control Panel ดังภาพที่ 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. การถอนการติดตั้ ง คลิกที่โปรแกรม Writer-S หมายเลข 1 ภาพที่ 202 และคลิกที่ Uninstall หมายเลข 2
ภาพที่ 202 หรือ คลิกขวาที่โปรแกรม Writer-S หมายเลขที่ 1 ภาพที่ 203 และคลิกที่ Uninstall หมายเลข
2 ภาพที่ 203

ภาพที่ 202 การถอนการติดตั้ง Writer-S แบบที่ 1
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ภาพที่ 203 การถอนการติดตั้ง Writer-S แบบที่ 2
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กำรใช้โ ปรแกรม EndNote

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมภายนอกที่ผู้พัฒนาระบบไอทีสิส นามาเป็นส่วนเสริมในการทาข้อมูลการอ้างอิ ง
โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นผลิตภั ณฑ์ข อง Thomson Reuters ทีป่ ัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชัน X7 (เวอร์ชัน 17) มี
รูปแบบการอ้างอิงให้ใช้งานหลากหลายรูป แบบ ทาหน้าที่ในการช่วยการเก็บรวบรวมข้อ มูลการอ้างอิ งต่าง ๆ ที่ใช้
อ้างอิงภายในเล่มวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่ม
ผู้ใช้งานโปรแกรม EndNote จะต้องสร้างไลบรารี่ เ พื่อ เก็บ ข้ อ มูล เพิ่มข้อมู ลลงในไลบรารี่ ดัง กล่าว และทาการ
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ลงบนเอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ จากนั้น ข้อ มู ล การอ้ างอิ ง ของวิ ทยานิ พนธ์ จะถูก วางอยู่ใ นหน้า ท้ายสุด
ของเทมเพลตเล่มวิทยานิพนธ์ และข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในหน้ารายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมได้ ต่อเมื่อ มี
การบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์ผ่าน Add-in และตรวจสอบความถูกต้องบนเว็บ พอร์ ทัลที่ เมนู Revision & Approval
โดยตรวจสอบได้จากไฟล์ pdf
4.1

กำรติดตัง้ โปรแกรม EndNote

การติดตั้งโปรแกรม EndNote ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้ง (Installer) ได้ที่ url: http://endnote.com/
โดยขอยกตัวอย่างการติดตั้งตัวทดลองใช้งาน ดังนี้
1. เข้าไปที่ http://endnote.com/ แล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรม EndNote

ภาพที่ 204 หน้าเว็บไซด์สาหรับดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote
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ภาพที่ 205 ไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรม EndNote
2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรม ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้งให้คลิกปุ่ม Next >

ภาพที่ 206 หน้าจอการติดตั้ง EndNote
3. กรณี ติ ด ตั้ ง ตั ว ทดลองใช้ ง านให้ เ ลื อ ก I would like a 30-day free trial และคลิ ก ปุ่ ม Next > ที่ ห น้ า ต่าง
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

ภาพที่ 210 หน้าต่าง Select Installation Type
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7. หากไม่ ต้ อ งการแก้ ไ ขสถา นที่ จั ด เก็ บ โปร แกร ม สามารถคลิ ก ปุ่ ม Next > ได้ ทั น ที ที่ ห น้ า ต่ า ง Select
Destination

ภาพที่ 211 หน้าต่าง Select Destination
8. คลิกปุ่ม Next > เพื่อเริ่มติดตั้งที่หน้าต่าง Ready to Install Application

ภาพที่ 212 หน้าต่าง Ready to Install Application
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9. ในกรณีที่ระบบไม่ส ามารถติ ด ตั้ งโปรแกรมได้ แจ้ง File In Use ให้นิสิต/นักศึ ก ษาปิด โปรแกรม Microsoft
Office ต่าง ๆ ทั้งหมด จากนั้นจึงคลิกปุ่ม Retry

ภาพที่ 213 หน้าต่างแจ้ง File In Use
10. ระบบจาดาเนินการติดตั้งโปรแกรม เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกปุ่ม Finish

ภาพที่ 214 หน้าต่างแจ้งการติดตั้งสาเร็จ
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11. ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม โดยสามารถค้นหาโปรแกรม EndNote ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังภาพที่ 215
และเมื่อเข้าไปใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จะพบ Add-in EndNote ดังภาพที่ 216

ภาพที่ 215 การค้นหาโปรแกรม EndNote

ภาพที่ 216 แถบเครื่องมือ EndNote บน Microsoft Word
4.2

กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote

4.2.1 กำรสร้ำงไลบรำรี่
ภายหลังการติด ตั้ง โปรแกรม EndNote แล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้น เพื่ อใช้งานในครั้ง แรก โปรแกรมจะบัง คั บ ให้
ผู้ใช้งานสร้างไลบรารี่ โดยมีวิธีการดังนี้
1. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นในครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องสร้างไลบรารี่ (.enl) และบันทึก (Save) ดังภาพที่ 217

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 130

ภาพที่ 217 การสร้างไลบรารี่
2. สร้างข้อมูลอ้างอิง โดยการคลิกที่ปุ่ม New Reference ดังภาพที่ 218

ภาพที่ 218 การสร้างฐานข้อมูล
3. กรอกข้ อ มู ล แหล่ ง อ้ า งอิ ง ต่ า ง ๆ ลงในฟอร์ มที่ โ ปรแกรมแสดงผลให้ แล้ ว จึ ง คลิ ก ที่ เ ครื่ อ งหมายกากบาท
(หมายเลข 2) และคลิกที่ปมุ่ “Yes” (หมายเลข 3) เพื่อบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 219
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ภาพที่ 219 การบันทึกฐานข้อมูลอ้างอิง
4.2.2 กำรอ้ำงอิงข้อมูล
1. วางเคอร์เซอร์ลงในตาแหน่งที่ต้องการอ้างอิงข้อมูล ดังภาพที่ 220

ภาพที่ 220 การใส่การอ้างอิงข้อมูล
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2. เลือกข้อมูลที่ต้องการอ้างอิงจากโปรแกรม EndNote ดังภาพที่ 221

ภาพที่ 221 เลือกข้อมูลที่ต้องการใช้อ้างอิง
3. ที่แถบเครื่องมื อ บนโปรแกรม Microsoft Word คลิกที่ EndNoteX7 เลือก Style ของการอ้างอิ ง แล้วจึ ง
เลือกที่ไอคอน Insert Citation เพื่อเลือก Insert Selected Citation(s) ดังภาพที่ 222

ภาพที่ 222 การเพิ่มการอ้างอิงจาก EndNote
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4. จะปรากฏการอ้างอิงที่เนื้อหาดั งภาพที่ 223 และข้อมูลรายการอ้างอิงที่ห น้าสุด ท้ายของเอกสารวิ ทยานิ พนธ์
ดังภาพที่ 224

ภาพที่ 223 เนื้อหาภายหลังการเพิ่มการอ้างอิง

ภาพที่ 224 รายการอ้างอิงที่ถูกเพิ่มเข้ามา
หมายเหตุ : ตามตั ว อย่ า งเป็ น การใช้ ง าน Numbered อ้ า งอิ ง โดยการเลื อ กใช้ Style นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ทา ง
มหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา

