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1. แนะน ำระบบ CU E-THESIS 

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU E-
THESIS, http://ethesis.grad.chula.ac.th) เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้กับนิสิตระดับ
ปริญญาโทและเอกจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น ลด
ความยุ่งยากในการจัดการ อาทิ รูปแบบของเอกสารวิทยานิพนธ์ การจัดส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
การจัดเก็บวิทยานิพนธ์ไปยังคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University 
Intellectual Repository, CUIR) ก า ร ต ร ว จสอบกา รลั ก ลอกวร รณกร รม  (Plagiarism 
Detection) และอ่ืนๆ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้งาน CU E-THESIS เพ่ือเขียนและจัดท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคัญหลักคือ การใช้งาน Web Portal และการใช้งาน 
CU E-THESIS Add-In โดยในส่วนแรก Web Portal จะให้นิสิตด าเนินการป้อนข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ และการอัพเดทข้อมูลของตนเองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ จากนั้น
จึงเป็นการใช้งาน CU E-THESIS Add-In ซ่ึงนิสิตได้ติดต้ังไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพ่ือ
จัดท าและจัดส่งวิทยานิพนธ์ไปจัดเก็บยังระบบคลาวด์ของบัณฑิตวิทยาลัย (E-THESIS Cloud 
Storage) และท้ายสุดคือการจัดท าเอกสารเพื่อจัดส่งวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับการใช้งาน CU E-THESIS Add-In ในส่วนของการอ้างอิงวรรณกรรม นิสิตจะต้องใช้
โปรแกรมเพ่ือการจัดท าบรรณานุกรม ในที่นี้จะใช้โปรแกรม EndNote ซึ่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเพ่ือให้นิสิตและบุคคลกรใช้งาน 

2. กำรใช้งำน Web Portal 

Web Portal เป็นส่วนหลักที่นิสิตจะต้องใช้งานก่อนการเริ่มต้นเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ 
CU E-THESIS ในรายละเอียดของเว็บจะบรรจุข้อมูลพ้ืนฐานของการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา และเอกสารแนบเพ่ือส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

2.1. แนะน ำกำรใช้งำนทั่วไป 

ภายหลังจากการ login เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของนิสิต 
ปรากฏเมนูต่างๆ ส าหรับหน้าหลักที่ถูกน าเสนอเป็นหน้าแรก ( landing page) คือข้อมูล
พ้ืนฐานนิสิต (Basic Information) ซึ่งจะแสดงข้อมูลการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อนามสกุลนิสิต สาขาที่ศึกษา ภาควิชาและคณะที่สังกัด และชื่อวุฒิ
การศึกษา ซึ่งนิสิตจ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการใช้งานส่วนอ่ืนๆ และในกรณีท่ี
เกิดความผิดพลาดของข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยให้รับทราบและแก้ปัญหา
โดยทันท ี
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รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บภายหลัง login เข้าสู่ระบบ 

จากรูปที่ 1แสดงองค์ประกอบเพื่อการใช้งานเว็บ สามารถอธิบายดังนี้ 
(1) เมนูหลัก – นิสิตจะใช้งานแต่ละเมนูเพ่ือเริ่มต้นตรวจสอบข้อมูล ป้อนข้อมูลและ

ปรับปรุงข้อมูลเพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ์ การจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างและ
ฉบับสมบูรณ์ การพิมพ์เอกสารน าส่งวิทยานิพนธ์ ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะอธิบาย
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

(2) เมนูย่อย – ในส่วนนี้นิสิตจะใช้งานเมนูย่อยในกรณีที่ระบบมีข้อมูลที่ต้อง
แสดงผลให้นิสิตได้ตรวจสอบ หรือ แบบฟอร์มที่นิสิตจะต้องป้อนข้อมูลให้
ครบถ้วน ซึ่งอาจมีหลายส่วน ดังนั้นระบบจึงแสดงผลในรูปแบบของเมนูย่อยๆ 
เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน 

(3) เมนูลัดของนิสิต – ในเมนูนี้นิสิตสามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียดของตนเองและ
เป็นที่อยู่ของการออกจากระบบ Web Portal ที่ก าลังใช้งาน (Logout) 

(4) การแสดงผล – ในแต่ละส่วนที่นิสิตใช้งานอาจมีข้อมูลที่นิสิตต้องตรวจสอบเพ่ือ
ความถูกต้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งระบบจะน ามาแสดงในส่วนนี้ 

(5) การแสดง Thumbnail และ Index – ในส่วนนี้จะถูกแสดงหน้ากระดาษของ
วิทยานิพนธ์ในแต่ละเวอร์ชันที่นิสิตได้ Submit ไปจัดเก็บยังระบบ Cloud ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (แถบ Thumbnail) ตัวเลือกเวอร์ชันต่างๆ ตามวันและเวลาที่ 
Submit (Drop-Down List) และการแสดงรายการสารบัญ (แถบ Index) 
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(6) การแสดงเนื้อที่เก็บวิทยานิพนธ์ – แสดงผลปริมาณเนื้อที่ที่ระบบมีให้ (Disk 
Quota) และปริมาณเนื้อที่ที่ถูกใช้งาน (Disk Usage) ซึ่งระบบจะแสดงในหน่วย
กิกะไบต์ (GB) 

(7) การเปลี่ยนภาษา – ในส่วนนี้นิสิตสามารถเปลี่ยนภาษาส าหรับเว็บพอร์ทัลเพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันระบบรองรับการแสดงผลภาษาไทย (TH) 
และภาษาอังกฤษ (EN) 

2.2. กำรใช้งำนส ำหรับนิสิต 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการใช้งานส่วนส าคัญในระบบและจ าเป็นส าหรับการเขียน
วิทยานิพนธ์ผ่านระบบ CU E-THESIS ตั้งแตเ่ริ่มต้นจนแล้วเสร็จ โดยเมื่อนิสิตได้ Login ผ่าน
ระบบและเมนูต่างๆ จะถูกแสดงผล สามารถอธิบายแต่ละส่วนได้ดังต่อไปนี้ 

2.2.1. ข้อมูลพื้นฐำนนิสิต (Basic Information) 

การแสดงแถบสีน าเงินบนตัวอักษรสีขาวของเมนูหลัก แสดงให้เห็นว่านิสิต
ก าลังอยู่ต าแหน่งใดในระบบ ซึ่งจากรูปที่ 2 แสดงเมนูของการแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน
ของ นิ สิ ต ใ น เ มนู ย่ อ ย  “Basic Information – data from thesis proposal 
database” ซึ่งระบบได้แสดง highlight ในเมนูดังกล่าวเอาไว้ ในส่วนนี้นิสิต
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองและจะแจ้งเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยเมื่อพบว่าข้อมูลที่แสดงนั้นไม่ถูกต้อง 

 
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บของข้อมูลพื้นฐานนิสิต (Basic Information) 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/


 

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2556 
Web Portal: http://ethesis.grad.chula.ac.th 
Email: ethesis.grad@gmail.com 

7 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในเมนูหลักจะมีอีกหนึ่งเมนูย่อยที่นิสิตจ าเป็นต้องป้อนข้อมูลให้สมบูรณ์คือเมนู
ย่อย “Contact Information” ดังรูปที่ 3 โดยนิสิตจะต้องป้อนข้อมูลการติดต่อของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย อีเมลและเบอร์
โทรศัพท์มือถือ สามารถป้อนได้มากกว่าหนึ่งรายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ า 
“,” (Comma) แล้วจึงกดบันทึกเพ่ือจัดเก็บไว้ในระบบ CU E-THESIS และจะใช้
ส าหรับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บแสดงแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลการติดต่อของนิสิตและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

2.2.2. แบบฟอร์มวิทยำนิพนธ์ (Thesis Form) 

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์เป็นเมนูหลักล าดับที่ 2 ที่นิสิตจะใช้งานมากที่สุดใน
ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์ด้วย CU E-THESIS Add-in บน Microsoft 
Word เนื่องจากส่วนนี้จะแสดงแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดและการอธิบายเมนูย่อยดังต่อไปนี้ 

General Information – เป็นเมนูย่อยล าดับแรกที่น าเอาข้อมูลพ้ืนฐานข้อ
นิสิตมาแสดงผลและนิสิตจะต้องระบุปีการศึกษาที่จบการศึกษา (Graduate Year) 
และภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Language) ซึ่งระบบจะรองรับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แสดงการระบุข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียดในเมนูย่อยดังรูปที่ 4 
ภายหลักระบุข้อมูลแล้วจึงคลิก “Save” เพ่ือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในระบบ CU E-
THESIS 
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รูปที่ 4 แสดงเมนูย่อย General Information ของเมนูหลัก Thesis Form  

Thesis Committee – เป็นเมนูย่อยล าดับที่สองที่ เกี่ยวข้องกับการระบุ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี  โดยนิสิตจะต้องเลือก
ประเภทของกรรมการและป้อนข้อมูลของรายชื่อกรรมการแต่ละคนดังนี้  (ดูรูปที่ 5 
ประกอบ) 

 Dean  
คณบดี (ระบุได้เพียง 1 รายการ) 

 Chairman 
ประธานกรรมสอบวิทยานิพนธ์ (ระบุได้เพียง 1 รายการ) 

 Thesis Advisor  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ระบุได้เพียง 1 รายการ) 

Thesis Co-Advisor 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ) 
Examiner  
 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย (ระบุได้มากกว่า 1 

รายการ) 
External Examiner 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย (ระบุได้มากกว่า 
1 รายการ) 
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รูปที่ 5 แสดงตัวเลือกประเภทของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ต้องการป้อนข้อมูล 

แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มการระบุกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณบดีและ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดังรูปที่ 6 โดยมีข้อบ่งใช้และสามารถอธิบายได้ตามหมายเลขใน
รูปดังต่อไปนี้ 

 หมายเลข (1)  
คือ drop-down list การเลือกประเภทของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่ต้องการป้อนเข้าสู่ระบบ 

 หมายเลขท่ี (2) 
คือ แบบฟอร์มเพ่ือป้อนข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ หรือ ยศ หรือ 
ค าน าหน้าชื่ออ่ืนๆ ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
และชื่อนามสกุลเต็ม ส่วนท้ายคือการป้อนชื่อหลัง (ถ้ามี) โดยมีข้อ
บ่งใช้คือ #1 ถึง #4 เป็นการป้อนยศหรือต าแหน่งที่ถูกคั่นระหว่าง
กันด้วยช่องว่าง “ ” (Space) และใน #5 คือการป้อนยศหรือ
ต าแหน่งที่ไม่ถูกคั่นระหว่างกลาง โดยจะพิมพ์ติดกับชื่ อและ
นามสกุลของกรรมการ ยกตัวอย่างการใช้งาน เช่น รศ. ดร.อมร 
เพชรสม (วิธีเขียนคือ รศ.|(เว้นวรรค)|ดร.|อมร เพชรสม) สามารถ
ป้อน รศ. ลงในช่องใดก็ได้ตั้งแต่ #1 ถึง #4 ส าหรับ ดร. จะต้อง
ป้อนลงในช่องที่ #5 เท่านั้น เนื่องจาก ดร. จะต้องพิมพ์ติดกับชื่อ
ของกรรมการ  
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 หมายเลขท่ี (3) 
แสดงตัวอย่างของผลการป้อนข้อมูลกรรมสอบ (Preview) เพ่ือให้
นิสิตได้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามต้องการหรือไม่ 

 หมายเลขท่ี (4), (5) 
คือ แบบฟอร์มส าหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษซึ่งมีวิธีการป้อน
เช่นเดียวกับภาษาไทย 

หมายเลขท่ี (6) 
ปุ่ม “Add/Save committee” เป็นปุ่มส าหรับคลิกเพ่ือบันทึกผล
การป้อนข้อมูลกรรมการและจัดเก็บไว้ในระบบ 

หมายเลขท่ี (7) 
ช่องเพ่ือเลือกขนาดของตัวอักษรของหน้ารายชื่อกรรมการอนุมัติ
วิทยานิพนธ์ จะแสดงผลเมื่อหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ถูกสร้างข้ึนบน 
Microsoft Word 

หมายเลขท่ี (8) 
 ปุ่มเพ่ือบันทึกขนาดของหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ 

 

 
รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเพ่ือป้อนข้อมูลกรรมสอบวิทยานิพนธ์ 
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รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างผลการป้อนข้อมูลกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้อนุมัติ 

 
Abstract – เป็นเมนูย่อยล าดับที่สาม ซึ่งน าเสนอแบบฟอร์มให้นิสิตส าหรับการ

ป้อนข้อมูลบทคัดย่อทั้งภาษาไทย (Abstract (TH)) และภาษาอังกฤษ (Abstract 
(EN)) ตามล าดับ พร้อมทั้งสามารถก าหนดขนาดของตัวอักษรของบทคัดย่อเพ่ือให้
เนื้อหายังสามารถบรรจุใน 1 หน้ากระดาษได้ พร้อมทั้งให้นิสิตระบุค าส าคัญของการ
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ท าวิทยานิพนธ์ของตนเอง (Keyword) ซึ่งเมื่อระบุ 1 ค าจะต้องกดปุ่ม “ADD” ทุก
ครั้ง ภายหลังจากที่นิสิตได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในหน้านี้แล้วเสร็จจะต้องกด 
“Save” เพ่ือบันทึกไปยังระบบ CU E-THESIS  แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลใน
แบบฟอร์มนี้ได้ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มในเมนูย่อยที่ 3 Abstract 

Acknowledgement – เป็นเมนูย่อยส าหรับการระบุกิตติกรรมประกาศของ
นิสิตที่ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ลงในแบบฟอร์ม Acknowledgement Text และระบุ
ขนาดตัวอักษร แล้วจึงกดบันทึกด้วยปุ่ม “Save” ดังแสดงในรูปที่ 10 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/


 

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2556 
Web Portal: http://ethesis.grad.chula.ac.th 
Email: ethesis.grad@gmail.com 

13 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลกิตติกรรมประกาศลงในแบบฟอร์มในเมนูย่อย 

Acknowledgement 

Biography – เป็นเมนูที่บรรจุแบบฟอร์มส าหรับให้นิสิตป้อนข้อมูลประวัติ
ตนเอง แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลและขนาดตัวอักษรได้ดังรูปที่ 11 แล้วจึงกดปุ่ม 
“Save” เพ่ือบันทึกลงในระบบ CU E-THESIS 

 
รูปที่ 11 แสดงแบบฟอร์มของการป้อนประวัตินิสิต 

ภายหลังจากนิสิตได้ระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มทั้ง 5 แบบฟอร์มเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์แล้ว ในขั้นตอนถัดไปจะใช้ CU E-THESIS Add-in บน Microsoft Word 
(ดูหัวข้อการใช้งาน CU E-THESIS Add-in)  

2.2.3. เวอร์ชันของวิทยำนิพนธ์ 

ระบบ CU E-THESIS จะอนุญาตให้นิสิตสามารถบันทึก (Submit) วิทยานิพนธ์
จาก CU E-THESIS Add-in มาจัดเก็บยังพ้ืนที่บนระบบ Cloud ของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ไม่จ ากัดครั้ง (เสมือนเป็นพื้นที่ส าหรับเก็บข้อมูล) แต่ต้องไม่เกินพื้นที่ท่ีให้ไว้ ซึ่งปกติ
นิสิตแต่ละคนจะได้พ้ืนที่ส าหรับเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 กิกะไบต์ ทุกๆ ครั้งของการ 
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Submit วิทยานิพนธ์ระบบจะบันทึกเป็น 1 เวอร์ชัน และนิสิตสามารถดาวน์โหลดไป
แก้ไข หรือส่งต่อให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

ส าหรับในระบบ CU E-THESIS นิสิตสามารถเข้าถึงรายการเวอร์ชันต่างๆ ที่
ตนเองได้ Submit มายังระบบโดยคลิกที่เมนูหลัก “Thesis Revision” ดังรูปที่ 12  

 
รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บของเมนู “Thesis Revision” 

เวอร์ชันของวิทยานิพนธ์แต่ละฉบับจะถูกบันทึกเป็นไฟล์  .docx (ไฟล์  
Microsoft Word) และไฟล์ .pdf แสดงขนาดของไฟล์ในหน่วยเมกะไบต์ (MB) และ
ระบุวันเวลาที่ Submit ไฟล์ การแสดงผลแต่ละเวอร์ชันจะระบุผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
(ชื่อนามสกุลของนิสิต) และหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งการตรวจสอบการลักลอก
วิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยอัตโนมัติ (Plagiarism Detection) ซึ่งได้
ผลลัพธ์เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ นิสิตสามารถคลิกต่อไปยังรายละเอียดการตรวจสอบ 

ส าหรับรายชื่อเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรูปที่ 12 
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

(1) คือ เวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่นิสิตได้ระบุเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
(Complete Thesis) และได้รับการอนุมัติแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อม
ให้นิสิตจัดพิมพ์และส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

(2) คือ เวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่นิสิตได้ระบุเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  (Draft 
Thesis) และได้รับการอนุมัติแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

(3) คือ เวอร์ชันต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ที่จัดเก็บไว้ในระบบเพ่ือให้นิสิตได้เลือก
บันทึกเป็นฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ตามต้องการ 
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(4) คือ การแสดงวันและเวลาของการบันทึกแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ (เมนู 
“Thesis Form”) ครั้งล่าสุด ซึ่งนิสิตจ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์
ก่อนการใช้ โปรแกรม CU E-THESIS Add-in เ พ่ือสร้างหน้าเอกสาร
วิทยานิพนธ์ต่างๆ แต่ในกรณีที่นิสิตมีการบันทึกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
วิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมหรือแก้ไขปรับปรุง จะท าให้ Template ของเอกสาร
วิทยานิพนธ์เดิมไม่สามารถใช้เพ่ือการจัดท าเป็นฉบับร่างหรือฉบับสมบูรณ์
ได้ เนื่องจากรายละเอียดของ Template (หน้าวิทยานิพนธ์) เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้นนิสิตจ าเป็นต้อง Re-generate Template ใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้
ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วย CU E-THESIS ถูกต้อง (ดูรายละเอียดในหัวข้อ
การใช้งาน CU E-THESIS Add-in) 

2.2.4. ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (เมนู “Thesis Database”) เป็นส่วนส าคัญต้ังแต่เริ่มต้น
เขียนวิทยานิพนธ์และจัดส่งวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ทีส่ าคัญในเมนูนี้ (ดรููปที่ 13 ประกอบ) 

(1) ใช้เพ่ือการแก้ไขข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การแก้ไขชื่อ
วิทยานิพนธ์ การป้อนข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต 
โดยส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับรายละเอียดในเมนู “Basic Information” และ 
“Thesis Form” 

(2) ใช้เพ่ือการอัพเดทแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ก่อนการเขียนวิทยานิพนธ์และ
การสร้าง Template บน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม CU E-THESIS 
Add-in  

เมื่อนิสิตได้ปรับเปลี่ยนข้อมูล เช่น การเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วใน “Thesis Database” ดังนั้นเมื่อนิสิต
ต้องการเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์โดยมีข้อมูลที่อัพเดท นิสิต
จ าเป็นต้องเข้าไปยังเมนู “Thesis Form” แล้วกด “Save” ในเมนูย่อย 
“General Information” เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 

(3) ใช้เพื่อการกรอกข้อมูลส าหรับการเผยแพร่และการท า Research Mapping 
เพ่ือการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังรูปที่ 14 
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16 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 13 ตัวอย่างหน้าเว็บพอร์ทัลในเมนู “Thesis Database” 

 

รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างเอกสารเพื่อการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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17 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.3. กำรจัดส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

ภายหลังจากที่นิสิตได้จัดท าวิทยานิพนธ์หลายเวอร์ชันและบันทึก (Submit) ไปยัง
ระบบ CU E-THESIS แล้ว หากไฟล์วิทยานิพนธ์เวอร์ชันใดที่นิสิตต้องการบันทึกเป็น
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft Thesis) และต้องการจัดส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออนุมัติ
และจัดส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการในกระบวนการถัดไปตามข้อตกลงของแต่ละ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย เช่น การออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ระบบ 
CU E-THESIS อนุญาตให้นิสิตสามารถจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างได้ผ่านระบบ โดยเลือกที่
เมนูหลัก “Thesis Revision” ดังรูปที่ 15 เพ่ือคลิกเลือกเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
จัดส่งเป็นฉบับร่าง จากนั้นจึงคลิกปุ่ม “Save as DRAFT THESIS” เพ่ือจัดส่งให้กับอาจารย์
ที่ปรึกษาและอนุมัติผ่านระบบ CU E-THESIS ในล าดับถัดไป  

 
รูปที่ 15 แสดงตัวอย่างการเลือกเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์เพ่ือบันทึกเป็นฉบับร่าง (Draft Thesis) 
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18 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 16 แสดงสถานะของการประมวลผลในระบบเพ่ือบันทึกเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

เมื่อนิสิตบันทึกเป็นฉบับร่างในระบบ CU E-THESIS แล้ว ระบบจะท าการส่งอีเมล
แจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาตามอีเมลที่นิสิตระบุไว้ในระบบ (ในเมนู “Basic Information” 
เมนูย่อย “Contact Information”) พร้อมทั้งแจ้งการส่งอีเมลไปยังอีเมลของนิสิต ตัวอย่าง
อีเมลดังรูปที่ 17 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและรูปที่ 18 ส าหรับนิสิตตามล าดับ 
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19 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

 
รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างส าเนาอีเมลของนิสิตที่ได้รับแจ้งจากระบบ 
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20 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

 

รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บกรณีท่ีวิทยานิพนธ์ฉบับร่างก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 
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21 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รูปที่ 21 แสดงตัวอย่างกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างของนิสิตและได้ผลเป็น 
“อนุมัติให้ผ่าน” 

 

รูปที่ 22 แสดงตัวอย่างกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างของนิสิตและได้ผลเป็น 
“ไม่อนุมัติให้ผ่าน” 
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22 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.4. กำรจัดส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อนิสิตต้องการบันทึกเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในระบบ CU E-THESIS เป็น
ฉบับสมบูรณ์และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติและจัดส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัยในล าดับ
ถัดไป ให้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ส่งฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเลือกเวอร์ชันที่สมบูรณ์ในระบบ 
Web Portal ในเมนูหลัก “Thesis Revision” และเลือกบันทึกเป็น “Save as 
COMPLETE THESIS” 

 

รูปที่ 23 ตัวอย่างการกดปุ่ม “Save as COMPLETE THESIS” เพ่ือจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและอนุมัติ 
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23 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รูปที่ 24 ตัวอย่างภายหลังการคลิกเพ่ือบันทึกเป็นฉบับสมบูรณ์และส่งอีเมลให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
เรื่องและอนุมัติ โดยในรูปจะแสดงสถานะของการประมวลผลค าขอ 

 

รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างข้อความเม่ือมีการประมวลผลการบันทึกเป็นฉบับสมบูรณ์ การส่งอีเมลให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสร็จ 
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24 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(2) ตรวจสอบอีเมลของตนเองเพ่ือแน่ใจว่าระบบได้จัดส่งค าขอเพ่ือพิจารณา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนแล้วดังรูปที่ 26 

 

รูปที่ 26 ตัวอย่างอีเมลแจ้งนิสิตจากระบบ CU E-THESIS เมื่อนิสิตได้บันทึกวิทยานิพนธ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ผ่านเว็บพอร์ทัล 

 

รูปที่ 27 ตัวอย่างอีเมลเพ่ือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อนิสิตภายใต้การดูแลของตนได้ Submit 
วิทยานิพนธ์และบันทึกเป็นฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์จ าเป็นต้องคลิกลิงค์เชื่อมโยงเพ่ือพิจารณา 
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25 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รูปที่ 28 ตัวอย่างแบบฟอร์มเพ่ือการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ในรูปคือ ระบบได้ผลการอนุมัติ
เป็น “ผ่านการอนุมัติ” จากอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 

(3) เมื่อระบบส่งอีเมลผลการอนุมัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อผ่านการอนุมัติให้
เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้นิสิตตรวจสอบในเมนู “Thesis Revision” 
อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบได้ด าเนินการเรื่องวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ 
ในการนี้ให้นิสิตดาวน์โหลดไฟล์ PDF จาก “COMPLETE THESIS” (ตัวอักษรสี
เขียว) โดยมีข้อสังเกตคือ มีการระบุ Barcode ในแถบพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ทุก
หน้าและมี Barcode หน้าปก 
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26 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 29 ตัวอย่างหน้าเว็บเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตพิจารณาวิทยานิพนธ์ของตนเองเป็น “ผ่าน

การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา” (ตัวอักษร COMPLETE THESIS มีสีเขียว) 

 
รูปที่ 30 แสดงต าแหน่งของไฟล์ PDF เมื่อนิสิตต้องการพิมพ์ออกจากระบบและจัดส่งให้กับบัณฑิต

วิทยาลัย โดยจะต้องมีลายเซ็นครบถ้วน 
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27 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 31 แสดงตัวอย่างของหน้าวิทยานิพนธ์ที่ได้จากระบบ โดยปรากฏ Barcode 2 ต าแหน่ง 

 

(4) ไปยังเมนู “Thesis Database” และป้อนข้อมูลที่ส าคัญตามแบบฟอร์มในเมนู
ต่างๆ ให้ครบถ้วนดังรูปที่ 32 
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28 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 32 แสดงตัวอย่างหน้าเว็บของเมนู “Thesis Database” โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์มให้ครบถ้วน และพิมพ์เอกสารน าส่งฉบับสมบูรณ์ 

(5) ไ ปยั ง เ มนู  “Thesis Database” และคลิ ก เ มนู ย่ อ ย  “Documents for 
Submission of Complete Thesis” จะปรากฏไฟล์ PDF ให้นิสิตเลือกดาวน์
โหลดและพิมพ์ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนดังรูปที่ 33 
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29 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 33 แสดงตัวอย่างเอกสารส าหรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เมื่อนิสิตได้ป้อนข้อมูครบถ้วน

แล้วในแบบฟอร์มแรกของเมนู “Thesis Database” หรือคลิกท่ีเมนูย่อย “Home” 

(6) ตรวจสอบการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในเอกสาร
ส าหรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเล่มวิทยานิพนธ์  พร้อมจัดส่งให้
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.5. กำรใช้งำนอ่ืนๆ  

ในระบบ CU E-THESIS ยังมีเมนูและส่วนส าคัญเพ่ือการใช้งานส าหรับนิสิต เช่น การ
แสดงผลเนื้อที่เก็บข้อมูลและสถานะของการเก็บข้อมูลของวิทยานิพนธ์ การออกจากระบบ 
และภาษาที่ใช้แสดงผล ดังนี้ 

2.5.1. เนื้อที่ของกำรจัดเก็บวิทยำนิพนธ์ 

นิสิตแต่ละคนจะได้พ้ืนที่เก็บข้อมูลไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ได้ Submit และท า
กระบวนการอ่ืนๆ ใน Workspace ของตนเองทั้งสิ้น 5 กิกะไบต์ สามารถแสดงส่วน
การใช้พื้นท่ีได้ดังรูปที่ 34 
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รูปที่ 34 แสดงต าแหน่งการแสดงผลการใช้พ้ืนที่ของนิสิตในระบบ 

2.5.2. กำรออกจำกระบบ 

นิสิตสามารถออกจากระบบได้โดย (1) คลิกที่รูปชื่อตนเอง (หัวมุมซ้าย) จะ
ปรากฏกล่องข้อความแสดงการเข้าสู่ระบบและ (2) สามารถคลิก “Logout” ได้ดัง
รูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 แสดงการเข้าถึงส่วนการออกจากระบบ (Logout) 
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2.5.3. กำรเปลี่ยนภำษำที่ใช้แสดงผล 

ระบบ CU E-THESIS รองรับการแสดงผล 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยการคลิกเลือกข้อความ “EN” ที่
หัวมุมซ้ายของหน้าเว็บพอร์ทัล และเลือกภาษาที่ต้องการแสดงผลตามต้องการดังรูป
ที่ 36 

 
รูปที่ 36 ส่วนการเปลี่ยนภาษาของการแสดงผลเว็บพอร์ทัล 

3. ไฟล์วิทยำนิพนธ์และกำรตรวจกำรลอกเลียนวรรณกรรม 

วิทยานิพนธ์ทุกฉบับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้จัดท าขึ้นและจัดส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
จ าเป็นต้องผ่านการตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism Detection) โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดให้วิทยานิพนธ์ที่ได้เขียนขึ้นด้วยภาษาไทย จะตรวจสอบด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษจะตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turnitin ส าหรับนิสิตที่ได้ใช้ระบบ CU E-
THESIS ระบบจะตรวจสอบให้โดยอัตโนมัติ ทันทีที่นิสิตได้ Submit วิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นบริการที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมการท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ส าหรับโปรแกรม Turnitin อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้แทนตรวจการลอกเลียนวรรณกรรมให้
นิสิตตามบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ส านักงานวิทยทรัพยากรได้จัดเตรียมไว้ให้ 

3.1. โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ 

ระบบ CU E-THESIS ได้ออกแบบให้สามารถจัดส่งวิทยานิพนธ์จากโปรแกรม 
Microsoft Word โดยมีโปรแกรม CU E-THESIS Add-in เป็นส่วนเสริมให้สามารถ Submit 
วิทยานิพนธ์จากเครื่องผู้ใช้ (นิสิต) มาจัดเก็บยังระบบ Cloud ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยทุก
ครัง้ที่มีการ Submit วิทยานิพนธ์ ระบบ CU E-THESIS จะจัดส่งไฟล์ต้นฉบับไปยังโปรแกรม
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อักขราวิสุทธิ์โดยอัตโนมัติ และจะได้รับผลลัพธ์เมื่อโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ท างานแล้วเสร็ จ 
ซึ่งจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงของเอกสารต่างๆ ที่อยู่ ในคลังข้อมูล ซึ่งนิสิต
สามารถคลิกลิงค์เชื่อมโยงเพ่ือดูผลของตนเองได้ดังรูปที่ 37 

 
รูปที่ 37 ตัวอย่างหน้าเว็บพอร์ทัลในระบบ CU E-THESIS ซึ่งได้ตรวจการลักลอกผลงานวิชาการโดย

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งระบบได้เชื่อมต่อไว้แล้วเพ่ือความสะดวก 

เมื่อนิสิตได้คลิกลิงค์เชื่อมโยงแล้ว จะปรากฏหน้าเว็บของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่ง
จะแสดงผลลัพธ์และรายละเอียดการตรวจสอบดังรูปที่ 38 
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ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2556 
Web Portal: http://ethesis.grad.chula.ac.th 
Email: ethesis.grad@gmail.com 

33 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 38 ตัวอย่างหน้าเว็บของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยให้ผลการตรวจเอกสารวิทยานิพนธ์เป็น

เปอร์เซ็นต์และมีเอกสารที่คล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์ 

อย่างไรก็ตามนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เ พ่ือ
ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวรรณกรรมส าหรับเอกสารอ่ืนๆ ที่ตนเองได้เขียนขึ้นมา 
โดยอัพโหลดเอกสารเพ่ือตรวจสอบได้ที่ http://www.plag.grad.chula.ac.th โดยจะใช้
งานได้เมื่อนิสิตเชื่อมต่อกับเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ตัวอย่างหน้าเว็บ
ของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ดังรูปที่ 39 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/
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รูปที่ 39 แสดงหน้าแรกของโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (http://www.plag.grad.chula.ac.th) 

3.2. โปรแกรม Turnitin 

ส าหรับการตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (1) นิสิต
สามารถส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ของตนเอง ซ่ึงดาวน์โหลดจากระบบ CU E-THESIS ในเวอร์ชันที่
สมบูรณ์ และจัดส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ หรือ (2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาคลิก
ลิงค์เชื่อมโยงในอีเมลที่ระบบได้จัดส่งให้เมื่อนิสิตส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และดาวน์
โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์จากแบบฟอร์มอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

การตรวจสอบกับโปรแกรม Turnitin อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องใช้ Account เพ่ือเข้าสู่
โปรแกรม Turnitin และตรวจสอบ หากไม่ทราบรายละเอียดสามารถติดต่อส านักงานวิทย
ทรัพยากรเพ่ือขอบัญชีผู้ใช้ 

4. กำรใช้งำน CU E-THESIS Add-in 

ระบบ CU E-THESIS Add-in จะเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาก็ต่อเมื่อได้ท าการป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อความอย่างครบถ้วนในเว็บพอร์ทัล
เรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์หรือนิสิตได้เขียนวิทยานิพนธ์ใน Microsoft 
Word และต้องการน าเข้าสู่ระบบ CU E-THESIS  

ก่อนการใช้ CU E-THESIS Add-in นิสิตจะต้องตรวจสอบการป้อนข้อมูลในเว็บพอร์ทัลให้
ครบถ้วน และติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ซึ่งในหัวข้อนี้จะอธิบายล าดับ
ขั้นตอนพอสังเขปส าหรับการตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง การติดตั้ง การ
ใช้งาน และการท างานร่วมกับโปรแกรม EndNote เพ่ือจัดการรายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
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4.1. ควำมต้องกำรของระบบ 

ก่อนการติดตั้งโปรแกรม CU E-THESIS Add-in นิสิตต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบ
รายการต่อไปนี้อย่างครบถ้วน 

1. ได้ลง Microsoft Office โดยมี Microsoft Word ติดตั้งพร้อมใช้ไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยระบบ CU E-THESIS Add-in รองรับเวอร์ชัน  Microsoft Office 2010, 
Microsoft Office 2013 และ Microsoft Office 365 และใช้งานได้เฉพาะบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น 

2. ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้แล้ว เนื่องจาก CU E-THESIS Add-in จ าเป็นต้อง
ดาวน์โหลดองค์ประกอบบางอย่างจากเว็บไซต์ของ Microsoft เพ่ือการติดตั้ง
และใช้งาน 

3. นิสิตมีสิทธิ์ส าหรับการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องของตนเอง 
เมื่อตรวจสอบรายการดังกล่าวครบถ้วน และดาวน์โหลดโปรแกรม CU E-THESIS 

Add-in จากเว็บ http://ethesis.grad.chula.ac.th ตามข้อก าหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ตนเองแล้วให้ด าเนินการตามหัวข้อ “การติดตั้ง” 

4.2. กำรติดตั้ง 

ระบบ CU E-THESIS จะต้องติดตั้งบน Microsoft Windows เท่านั้น แต่หากเครื่อง
ของนิสิตเป็นระบบปฏิบัติการตระกูลอ่ืน ซึ่งอาจมีทางเลือกไม่มากเพ่ือการใช้งานระบบฯ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกต่อการท างานของนิสิตใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของ CU E-THESIS 

4.2.1. กำรติดตั้งบน Microsoft Windows 

ภายหลังจากที่นิสิตได้ดาวนโหลดโปรแกรม CU E-THESIS จากเว็บหลักของ
ระบบและจัดเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ Unzip หรือ Extract ออก
ด้วยโปรแกรม WinRAR (ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.rarlab.com/) 
เนื่องจากผู้พัฒนาได้บีบอัดและประกอบองค์ประกอบด้วยโปรแกรมดังกล่าว ดังนั้น
เมื่อนิสิตได้แตกไฟล์ออกจะพบไฟล์ย่อยภายใน 2 ไฟล์ (รูปที่ 40) ให้ Double Click 
ไฟล์ setup จะปรากฏหน้าต่างเพื่อติดตั้งโปรแกรมดังรูปที่ 41 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/
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รูปที่ 40 ตัวอย่างผลการแตกไฟล์ติดตั้งของ CU E-THESIS ด้วยโปรแกรม WinRAR 

จากนั้นให้นิสิต Double Click ที่ setup เพ่ือเริ่มการติดตั้งโปรแกรม CU E-
THESIS Add-in บน Microsoft Word ที่มีในเครื่องและจะปรากฏหน้าต่างในรูปที่ 
41 

 
รูปที่ 41 แสดงตัวอย่างหน้าต่างโต้ตอบเพ่ือการติดตั้งโปรแกรม CU E-THESIS ภายหลัง Double 

Click ที ่“setup” 

หลังจากกดปุ่ม “Next” แล้วจะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 42 เพ่ือให้ระบุ
ต าแหน่งการเก็บไฟล์โปรแกรม ซึ่งนิสิตจะเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้งาน CU E-
THESIS Add-in ได้ ซึ่งในท่ีนี้แนะน าให้เลือกเป็น “Just Me” 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/
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รูปที่ 42 แสดงตัวอย่างหน้าต่างโต้ตอบเพ่ือสอบถามต าแหน่งการเก็บโปรแกรม CU E-THESIS 

หลักจากเลือกต าแหน่งการเก็บไฟล์โปรแกรมและการอนุญาตส าหรับการใช้
งาน CU E-THESIS ด้วยตัวเลือก “Just me” แล้วให้คลิก “Next” เพ่ือยืนยันการ
ติดตั้งดังรูปที่ 42 

http://ethesis.grad.chula.ac.th/


 

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2556 
Web Portal: http://ethesis.grad.chula.ac.th 
Email: ethesis.grad@gmail.com 

38 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 43 แสดงตัวอย่างหน้าต่างโต้ตอบในกรณีท่ีโปรแกรมพร้อมส าหรับการติดตั้งลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของนิสิต 

ภายหลังการกด “Next” เพ่ือยืนยันการติดตั้งแล้ว ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
จะมีกล่องข้อความเพ่ืออนุญาตและให้นิสิตได้ยืนยันสิทธิ์การติดตั้งลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และยินยอมให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถติดตั้ง Component ได้โดย
คลิก “Yes” ดังรูปที่ 44  
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รูปที่ 44 ตัวอย่างหน้าต่างโต้ตอบของโปรแกรมติดตั้ง CU E-THESIS เพ่ืออนุญาตให้ติดตั้งลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของนิสิตได้ 

เมื่อติดตั้งโปรแกรม CU E-THESIS Add-in ส าเร็จ จะปรากฏหน้าต่างโต้ตอบ
พร้อมทั้งแสดงข้อความว่าการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ดังรูปที่ 45 และให้กด 
“Close”  

 
รูปที่ 45 ตัวอย่างหน้าต่างโต้ตอบของโปรแกรม CU E-THESIS เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
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นิสิตสามารถตรวจสอบผลการติดตั้งโปรแกรม CU E-THESIS Add-in ได้โดย
เปิด Microsoft Word ในเครื่องของตนเอง จะปรากฏ Ribbon ใหม่ในชื่อ e-Thesis 
ซึ่งเมื่อคลิกที่ Ribbon จะพบกับปุ่มค าสั่งต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการจัดส่ง (Submit) 
วิทยานิพนธ์ การแสดงสารบัญ (Index) การสร้าง Template ของวิทยานิพนธ์และ
การเข้าสู่ระบบ (Login) ดังรูปที่ 46 

 
รูปที่ 46 แสดงตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม CU E-THESIS บน Microsoft Word ในชุดของ 

Microsoft Office 365 

นิสิตสามารถทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบกลางของ CU E-THESIS ได้โดย
คลิกที่ปุ่ม “Login” จะปรากฏ Panel ส าหรับป้อน Username และ Password ดัง
รูปที่ 47 ในขั้นตอนนี้หากนิสิตไม่ทราบขอให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ 
Username และ Password ซึ่ งโดยปกติจะใช้  Username เป็นรหัสนิสิต และ 
Password เป็นหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
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รูปที่ 47 แสดงตัวอย่าง panel ส าหรับการเข้าสู่ระบบของโปรแกรม CU E-THESIS ภายหลังการคลิก

ปุ่ม “Login” ใน Ribbon ของ E-THESIS 

เมื่อนิสิตป้อน Username และ Password เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Login” 
ใน Panel ของ “e-Thesis Panel” หากเชื่อมต่อส าเร็จจะปรากฏรายละเอียด
เบื้องต้นของนิสิตผู้เขียนวิทยานิพนธ์และหากนิสิตเคย Submit วิทยานิพนธ์เข้าสู่
ระบบจะแสดงรายการเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ในตาราง “Thesis Version” ดังรูปที่ 
48 แต่หากปรากฏกล่องข้อความอ่ืนๆ ให้นิสิตตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
หรือตรวจสอบความถูกต้องของ Username และ Password หรือตรวจสอบว่านิสิต
สามารถเข้าถึง http://ethesis.grad.chula.ac.th ได้หรือไม ่
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รูปที่ 48 แสดงตัวอย่าง Panel ของข้อมูลเบื้องต้นนิสิตและเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ภายหลังการ 

Login ส าเร็จ (e-Thesis Panel) 

4.2.2. ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติกำรตระกูล Apple Mac OSX, Linux, UNIX 

เนื่องจากระบบ CU E-THESIS Add-in สามารถท างานได้บน Microsoft 
Word ภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ดังนั้นนิสิต
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ จ าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือ
อาจจะใช้โปรแกรมจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) มาติดตั้งไว้
ในเครื่องตนเองเช่น โปรแกรม VMWare โปรแกรม VirtualBox หรือโปรแกรม 
Parallel Desktop (ส าหรับ Apple Mac OSX) แล้วจึ งติดตั้ งระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows , Microsoft Office และ CU E-THESIS Add-in ตามล าดับ 

4.3. แนะน ำกำรใช้งำนทั่วไป 

ในหัวข้อนี้จะแนะน าการใช้งานตามปุ่มของเมนูต่างๆ ของ Ribbon e-Thesis ซึ่งได้
ติดตั้งไว้ในเครื่องของนิสิตเรียบร้อยแล้วดังนี้ 
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รูปที่ 49 แสดงปุ่มค าสั่งต่างๆ ใน Ribbon ของ e-Thesis ก่อนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 50 แสดงปุ่มค าสั่งต่างๆ ใน Ribbon ของ e-Thesis ภายหลังเข้าสู่ระบบแล้ว 

Login – คือปุ่มค าสั่งเพื่อแสดง panel ส าหรับการ login เข้าสู่ระบบด้วย username 
และ password ที่นิสิตมี 

Offline – คือปุ่มแสดงสถานะของการเชื่อมต่อระบบ CU E-THESIS ซึ่งในที่นี้สีแดง
หมายถึงยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบฯ และสีเขียวแสดงให้เห็นว่าได้เชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว 

My Thesis – คือปุ่มค าสั่งแสดง panel ของรายการเวอร์ชันที่ได้ถูก Submit ไปยัง
ระบบ CU E-THESIS  

Generate Template – คือปุ่มค าสั่งเพ่ือสร้าง template หรือแม่แบบของเอกสาร 
Microsoft Word ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือใช้เพ่ืออัพเดท template ในกรณีที่นิสิตมี
การแก้ไขข้อมูลในเว็บพอร์ทัลและต้องการอัพเดทหน้าวิทยานิพนธ์ที่ระบบสร้างไว้ก่อนหน้า
นั้นให้ถูกต้อง ก่อนการ Submit ไปจัดเก็บยังระบบ 

Validate Document – คือปุ่มค าสั่งเพื่อตรวจสอบรูปแบบของเอกสารวิทยานิพนธ์ 
Validate Font – คือปุ่มค าสั่งเพ่ือตรวจสอบรูปแบบอักษร (Font) ที่ใช้ในเอกสาร

วิทยานิพนธ์ 
Index – คือปุ่มค าสั่งแสดง Panel รายการสารบัญที่ระบบวิเคราะห์และสร้างไว้ให้ 

หรือใช้คลิกกรณีที่ต้องการอัพเดทรายการสารบัญ ซึ่งในส่วนนี้จะใช้ส าหรับการสร้าง 
Bookmark ของไฟล์วิทยานิพนธ์เพ่ือความสมบูรณ์ 

Submit – คือปุ่มค าสั่งเพ่ือบันทึกและจัดส่งข้อมูลไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ CU E-
THESIS ของบัณฑิตวิทยาลัย 

4.3.1. กำรสร้ำงเทมเพลต (Template Generation) 

การสร้าง template ของวิทยานิพนธ์ เป็นขั้นตอนแรกของการเขียน
วิทยานิพนธ์ด้วยระบบ CU E-THESIS ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่นิสิตได้ปรับปรุง
และป้อนข้อมูลในเว็บพอร์ทัลจนสมบูรณ์และแล้วเสร็จ นิสิตจะเริ่มต้นด้วยการ Login 
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เข้าสู่ระบบและกดปุ่มค าสั่ ง “Generate Template” ซึ่งระบบจะด าเนินการ
เชื่อมต่อและน าข้อมูลจากระบบ CU E-THESIS มาวิเคราะห์และสร้างเป็น template 
เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์ ดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายภายหลังท าค าสั่ง Generate Template 
คือหน้าเอกสารของวิทยานิพนธ์ต่างๆ ตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงหน้าการอ้างอิงท้ายเล่ม 
ในระหว่างการ Generate Template ระบบอาจจะมีการกระพริบของจอภาพ การ
สลับหน้าจอไปมา ซึ่งในขั้นตอนท้ายสุดนิสิตจะได้ผลตามรูปที่ 51 จึงถือว่าการ 
Generate Template แล้วเสร็จ โดยนิสิตจะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่บทที่ 1 ใน
หน้าที่ 8 (หลังรายการสารบัญ) 

 
รูปที่ 51 แสดงตัวอย่างหน้าวิทยานิพนธ์ที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ ผ่านการคลิกเมนู “Generate 

Template” ใน Ribbon ของ e-Thesis 

4.3.2. โครงสร้ำงของ Template วิทยำนิพนธ์ 

รูปแบบของวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดหน้า (page) ที่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับให้ถูกต้อง ซึ่งระบบ CU E-THESIS สามารถสร้างหน้าต่างๆ ได้
ตรงตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและมีความถูกต้อง ในหัวข้อนี้จึงอธิบาย
และล าดับหน้าต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากระบบดังต่อไปนี้ 

หน้าปกภาษาไทย – คือหน้าแรกของวิทยานิพนธ์แสดงหัวข้อ ชื่อผู้แต่ง และ
รายละเอียดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตผู้เขียนวิทยานิพนธ์ที่เขียน
เนื้อหาเป็นภาษาไทย หน้าปกภาษาไทยจะอยู่ล าดับที่ 1 เสมอ ดังรูปที่ 52 
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รูปที่ 52 แสดงหน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (กรณีท่ีนิสิตเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย) 

หน้าปกภาษาต่างประเทศ – คือหน้าปกถัดจากหน้าปกแรก ในกรณีที่นิสิต
เขียนวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาต่างประเทศหน้าปกภาษาต่างประเทศจะเป็นหน้าแรก 
และหน้าปกภาษาไทยจะอยู่ในหน้าที่สอง แต่หากนิสิตเขียนด้วยภาษาไทย หน้าปก
ภาษาไทยจะอยู่หน้าแรกดัง 
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รูปที่ 53 แสดงตัวอย่างหน้าที่สองของวิทยานิพนธ์ส าหรับภาษาต่างประเทศ 

หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ – คือหน้าที่สามที่แสดงรายชื่อคณบดี อาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งหน้านี้จะแสดงภาษาที่นิสิตได้ใช้เขียน
วิทยานิพนธ์ ดังรูปที่ 54 (กรณีที่นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาไทย) 
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รูปที่ 54 แสดงตัวอย่าหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ตามภาษาที่นิสิตใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 

หน้าบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  – คือหน้าที่แสดง
รายละเอียดการท าวิทยานิพนธ์ ค าส าคัญและบทคัดย่อ พร้อมทั้งพ้ืนที่ส าหรับลงชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์ กรณีที่นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
หน้าบทคัดย่อนี้จะอยู่ในล าดับที่ 4 แต่หากเขียนด้วยภาษาต่างประเทศ หน้าบทคัดย่อ
ภาษาไทยจะอยู่ในล าดับที่ 5 ถัดจากหน้าบทคัดย่อภาษาต่างประเทศ ดังรูปที่ 55 
และรูปที่ 56 
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รูปที่ 55 ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาไทยที่ถูกสร้างขึ้นจาก CU E-THESIS Add-in 
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รูปที่ 56 ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อภาษาต่างประเทศท่ีถูกสร้างขึ้นจาก CU E-THESIS Add-in 

หน้ากิตติกรรมประกาศ – คือหน้าวิทยานิพนธ์ที่แสดงค าขอบคุณของนิสิต 
โดยจะเรียงล าดับถัดจากหน้าบทคัดย่อดังรูปที่ 57 
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รูปที่ 57 แสดงตัวอย่างกิตติกรรมประกาศท่ีถูกสร้างขึ้นจาก CU E-THESIS Add-in 

สารบัญ – คือหน้าวิทยานิพนธ์ที่แสดงหัวข้อของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
รูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัยจะวางไว้ถัดจากหน้ากิตติกรรมประกาศดัง 
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รูปที่ 58 แสดงตัวอย่างหน้าสารบัญที่ได้จาก CU E-THESIS Add-in 

หน้าวิทยานิพนธ์ถัดจากหน้าสารบัญคือส่วนของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ซึ่งจะมีบท
ต่างๆ และส่วนท้ายจะเป็นหน้าแสดงการอ้างอิงท้ายเล่มและการเขียนประวัติผู้เขียน
วิทยานิพนธ์ (Vita)  

4.3.3. กำรตรวจสอบกำรท ำสำรบัญ 

การท าสารบัญในระบบ CU E-THESIS จะคล้ายกันกับการใช้งาน Microsoft 
Word ทั่วไป ซึ่ง CU E-THESIS Add-in ได้จัดท า Panel ส าหรับแสดงสารบัญของ
เล่มวิทยานิพนธ์ โดยคลิกที่ปุ่ม “Index” ใน Ribbon ของ E-THESIS ซึ่งจะแสดง
รายการหัวข้อในสารบัญดังรูปที่ 59 ดังนั้นนิสิตสามารถตรวจสอบการท าสารบัญของ
ตัวเองได้ โดยดูที่ Panel ดังกล่าวนอกเหนือจากสารบัญในเล่มวิทยานิพนธ์และ
สารบัญใน Panel “Navigation Pane” ของ Ribbon “View” ใน Microsoft Word 
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รูปที่ 59 แสดงตัวอย่างของ Panel ของผลการท าสารบัญ “Index Panel” ผ่านการคลิกเมนู 

“Index” ใน Ribbon ของ e-Thesis 

4.3.4. กำรตรวจสอบเวอร์ชัน 

การตรวจสอบเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ท าได้โดยเลือกคลิกที่ปุ่ม “My Thesis” 
ใน Ribbon ของ E-THESIS ซึ่งจะแสดง Panel ดังรูปที่ 60 โดยจะแสดงเวอร์ชัน
ล่าสุดอยู่บนสุด และขนาดของไฟล์ พร้อมวันเดือนปีที่ได้ Submit ไว้ในเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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รูปที่ 60 ตัวอย่างของรายชื่อเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่นิสิตได้ Submit ไปจัดเก็บยังระบบของบัณฑิต

วิทยาลัย (คลิกที่เมนู “My Thesis” ใน Ribbon ของ e-Thesis) 

4.4. กำร Submit วิทยำนิพนธ์ 

การจัดส่งวิทยานิพนธ์ (Submit) ไปจัดเก็บยังบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตสามารถท าได้โดย
การคลิกปุ่ม “Submit” ใน Ribbon ของ E-THESIS เพ่ือจัดส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่นิสิต
ก าลังเขียนในโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งระบบจะแสดงข้อความโต้ตอบดังรูปที่ 61 เมื่อ
นิสิตคลิก “OK” ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัยและจัดส่งไปยังเครื่อง Cloud Server และจะได้รับข้อความเสร็จสิ้นการ
จัดส่ง (Submit) ก็ต่อเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันแสดงผลอยู่ใน Panel ของ “e-
Thesis Panel” ดังรูปที่ 62 หลังจากนี้นิสิตสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งได้ใน Web 
Portal ของ E-THESIS ได้เช่นกันโดยไปท่ีเมนูหลัก “Thesis Revision” 
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รูปที่ 61 แสดงตัวอย่างกล่องข้อความโต้ตอบ หลังจากคลิกปุ่ม Submit ใน Ribbon ของ e-Thesis 

เพ่ือบันทึกวิทยานิพนธ์ไปยังระบบ CU E-THESIS ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
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รูปที่ 62 แสดง Notification Balloon เมื่อยินยอมให้ Submit วิทยานิพนธ์ไปจัดเก็บยังบัณฑิต

วิทยาลัย และเม่ือจัดส่งแล้วเสร็จจะแสดงข้อความ “Complete” 

 
5. กำรใช้งำน EndNote  

โปรแกรม EndNote เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการท ารายการอ้างอิงท้ายเล่มและในระบบ 
CU E-THESIS จะผนวกเอาข้อมูลการอ้างอิงจากโปรแกรม EndNote ให้รวมอยู่ ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งโดยปกติโปรแกรม EndNote จะแทรกรายการอ้างอิงในหน้า
สุดท้ายของวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่ตรงตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น CU E-THESIS จึง
เชื่อมต่อและปรับแก้ให้ถูกต้อง ในที่นี้บัณฑิตวิทยาลัยอนุญาตให้นิสิตสามารถใช้ โปรแกรม 
EndNote และเลือกรูปแบบการอ้างอิงเพียงรูปแบบเดียวและใช้เหมือนกันทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยในหัวข้อนี้นิสิตจะต้องมีพ้ืนฐานการสร้าง EndNote Library บนโปรแกรม EndNote แล้ว 
(สามารถฝึกอบรมได้ที่ส านักงานวิทยาทรัพยากร) และมีข้อมูลส าหรับการอ้างอิงอยู่ครบถ้วน และ
ต้องการใช้งานในวิทยานิพนธ์ในสภาพแวดล้อมของระบบ CU E-THESIS จากรูปที่ 63 แสดงส่วน
ติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม EndNote 
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รูปที่ 63 แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม EndNote และหน้าต่างส าหรับการสร้างระเบียนการ

อ้างอิงใหม่ (New Reference) 

5.1. กำรท ำ Reference บนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 

ภายหลังจากนิสิตได้เพ่ิมรายการอ้างอิงแต่ละรายการลงในโปรแกรม EndNote แล้ว 
และต้องการแทรกการอ้างอิงไปยังเนื้อความที่ต้องการด้วยรูปแบบที่ตนเองต้องการ แสดง
ล าดับการท าดังต่อไปนี้ 

(1) นิสิตจะเริ่มต้นด้วยการน า Cursor ไปวางยังต าแหน่งที่ต้องการดังรูปที่ 64 

 
รูปที่ 64 แสดงต าแหน่งของ Cursor ที่ถูกน าไปวาง ณ ต าแหน่งที่ต้องการแทรกการอ้างอิง 

(2) ไปยังโปรแกรม EndNote และเลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการแทรก ณ ต าแหน่ง
ที่เลือกไว้ใน Microsoft Word ดังรูปที่ 65 
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รูปที่ 65 แสดงตัวอย่างการเลือกรายการอ้างอิงในโปรแกรม EndNote เพ่ือน าไปแทรก ณ ต าแหน่งที่

เลือกไว้ใน Microsoft Word 

(3) เลือกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการใช้งานในวิทยานิพนธ์ของตนเอง โดยไปที่ 
Ribbon “EndNote X6” และเลือกรูปแบบ (Style) จาก  Drop-Down List 
“Style” ดังรูปที่ 66  
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รูปที่ 66 แสดงตัวอย่างการเลือกรูปแบบการอ้างอิง (Style) จาก Ribbon ของโปรแกรม EndNote 

(4) ท าการแทรกรายการที่เลือกไว้ใน EndNote โดยไปที่ปุ่ม “Insert Citation” 
แล้วเลือก “Insert Selected Citation(s)” เพ่ือแทรกไปยังต าแหน่งที่ Cursor 
ถูกวางไว้ในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ดังรูปที่ 67  

 
รูปที่ 67 แสดงการแทรกการอ้างอิงในเนื้อความวิทยานิพนธ์ที่ต้องการบน Microsoft Word จาก

โปรแกรม EndNote 
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(5) ตรวจความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากเลือกรายการอ้างอิงและแทรกการอ้างอิง
แล้วในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏการอ้างอิงตามรูปแบบที่เลือกไว้ ในที่นี้
เลือกเป็น “Numbered” และนิสิตจะใช้การอ้างอิงรูปแบบนี้เล่มวิทยานิพนธ์ดัง
รูปที่ 68 ส าหรับรูปแบบการอ้างอิงนิสิตควรตรวจสอบกับหลักสูตรและขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเนื่องจากแต่ละคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยอาจใช้
รูปแบบการอ้างอิงต่างกัน 

 

 
รูปที่ 68 ตัวอย่างของผลการแทรกรายการอ้างอิงจากโปรแกรม EndNote มายังวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ในโปรแกรม Microsoft Word ในที่นี้คือ “[22]” หมายถึงอ้างอิงในรูปแบบ “Numbered” โดยมี

ล าดับการอ้างอิงที่ 22 

(6) ตรวจการอ้างอิงท้ายเล่มซึ่งเป็นผลจากการแทรกการอ้างอิงด้วยโปรแกรม 
EndNote เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนิสิตจะพบว่ามีรายการอ้างอิงในล าดับเดียวกับ
เนื้อหา ในที่นี้คอืหมายเลขล าดับที่ “22” ดังรูปที่ 69 

 
รูปที่ 69 ตัวอย่างรายการอ้างอิงท้ายเล่มที่มีหมายเลขล าดับเดียวกับหมายเลขในเนื้อความของ

วิทยานิพนธ์ 
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5.2. กำรอัพเดทรำยกำร Reference 

ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์และการอ้างอิงรายการต่างๆ ด้วยโปรแกรม EndNote 
ในเนื้อความ บางครั้งนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการอ้างอิงที่เคยได้ด าเนินการไว้ 
โปรแกรม EndNote มีส่วนช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรายการที่ได้อ้างอิงไว้โดยคลิกปุ่ม 
“Update Citations and Bibliography” ในแถบ Ribbon ของ EndNote ซึ่งโปรแกรมจะ
แสดงแถบสถานะของการปรับปรุงการอ้างอิงดังรูปที่ 70 

 
รูปที่ 70 แสดงแถบสถานของการปรับปรุงรายการอ้างอิงของโปรแกรม EndNote 

5.3. EndNote และ CU E-THESIS 

รายการอ้างอิงเมื่อนิสิตใช้โปรแกรม EndNote จะถูกวางไว้ ณ ต าแหน่งหน้าท้ายสุด
ของวิทยานิพนธ์ ซึ่งโปรแกรม CU E-THESIS จะประมวลผลน าเอารายการอ้างอิงแต่ละ
รายการไปวางไว้ในต าแหน่งที่ถูกต้องตรงตามรูปแบบวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
โดยปกติจะก าหนดไว้หลังบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ สามารถแสดงผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อนิสิต 
Submit วิทยานิพนธ์ไปจัดเก็บยังบัณฑิตวิทยาลัยแล้วดังรูปที่ 71 
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รูปที่ 71 แสดงผลลัพธ์หน้ากระดาษของวิทยานิพนธ์ซึ่งมีรายการอ้างอิงผ่านโปรแกรม EndNote เมื่อ

นิสิตได้ Submit วิทยานิพนธ์ไปจัดเก็บยังบัณฑิตวิทยาลัย 
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