
ถาม-ตอบ  เก่ียวกบัระบบ E-Thesis 

 

ค ำถำม/ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

๑. นิสิตสามารถใช้โปรแกรมการเขียน
อ้างอิงวิทยานิพนธ์นอกเหนือจาก 
endnote ได้หรือไม่ 

นิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ E-Thesis แต่ไม่ใช้
โปรแกรม endnote ช่วยในการจัดท าบรรณานุกรม  
ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์ APA (6th Edition) หรือ 
หลักเกณฑ์ Vancouver (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง รูปแบบการเขียนอ้างอิงในการจัดท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๙ ) 

๒. รูปแบบอักษรภาษาไทยที่ใช้ในระบบ                 
E-Thesis เดิม บัณฑิตวิทยาลัยประกาศใช้ 
Cordia ๑๖ แต่ในระบบใช้ TH Sarabun 
๑๖ 

๑. นิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ E-Thesis ให้ใช้
รูปแบบ (format) ตามระบบ E-Thesis ได้แก่ 

   ๑.๑ รูปแบบอักษรภาษาไทยใช้ TH Sarabun ๑๖  

   ๑.๒ รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษใช้ Times New 
Roman ๑๒  

(ไม่ต้องอิงตามคู่มือ รูปแบบสารนิพนธ์ (THESIS 
TEMPLATE)) 

๒. นิสิตที่ไม่ได้ใช้ระบบ E-Thesis ให้อิงรูปแบบตาม
รูปแบบคู่มือสารนิพนธ์ 

๓. อยากทราบขั้นตอนการส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์เมื่อเขียน
วิทยานิพนธ์ด้วยระบบ 

E-Thesis เดิม ระยะเวลาในการตรวจ
รูปแบบ   E-Thesis จะก าหนดระยะเวลา
การตรวจเอกสารหรือไม่ เช่น ถ้านิสิตส่งมา
จะใช้เวลาด าเนินการไม่เกินกี่วันเป็นต้น 

งานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาตรวจสอบ      
ไม่เกิน ๓ วันท าการ 

๔ รูปแบบสารบัญในระบบ E-Thesis               
ไม่เหมือนกับเล่มคู่มือสารนิพนธ์ที่ประกาศ
ไว้บนเว็บไซต์ (ตามเอกสารแนบ ๑) 

๑. นิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ E-Thesis ให้ใช้
รูปแบบ (format) ตามระบบ E-Thesis  (ไม่ต้องอิง
ตามรูปแบบคู่มือสารนิพนธ์ (THESIS TEMPLATE)) 

๒. นิสิตที่ไม่ได้ใช้ระบบ E-Thesis ให้อิงรูปแบบตาม
รูปแบบคู่มือสารนิพนธ์ 



๒ 

 

 

ค ำถำม/ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

๕. ขนาดอักษรในระบบไม่สามารถแก้ไขได้ นิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ E-Thesis ให้ใช้
รูปแบบ (format) ตามระบบ E-Thesis   

ได้แก่ 

   ๑. รูปแบบอักษรภาษาไทยใช้ TH Sarabun ๑๖  

   ๒. รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษใช้ Times New 
Roman ๑๒  

(ไมต่้องอิงตามคู่มือ รูปแบบสารนิพนธ์ (THESIS 
TEMPLATE)) 

๖. หัวสารบัญ กรณีข้ึนหน้าใหม่จะไม่มีค าว่า 
“สำรบัญ (ต่อ)”  

นิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ E-Thesis  ให้ใช้
รูปแบบ (format) ตามระบบ E-Thesis (ไม่ต้องอิงตาม
รูปแบบคู่มือสารนิพนธ์ (THESIS TEMPLATE)) ซึ่งหน้า
สารบัญที่ข้ึนหน้าใหม่ไม่มีค าว่า “สำรบัญ” 

๗. ตารางในระบบ E-Thesis กรณีท่ีมีตาราง
ยาวมากกว่า ๑ หน้า เมื่อขึ้นหน้าใหม่จะไม่มีค า
ว่า “ตำรำง (ต่อ)” ซึ่งจะไม่เหมือนกับเล่มคู่มือ    
สารนิพนธ์ที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ 

ในระบบ E-Thesis กรณีท่ีมีตารางยาวมากกว่า  ๑ หน้า 
เมื่อขึ้นหน้าใหม่ไม่ต้องมีค าว่า “ตาราง (ต่อ)”  

๑. ปัญหาความไม่พร้อมตามความต้องการ
พื้นฐานของการใช้งานระบบ E-Thesis  

    ๑.๑ บัญชีผู้ใช้ NU-NET Account              

๑.๑.๑ ปัญหาจากการท างานของระบบ :            
พบปัญหาส าหรับบางบัญชีผู้ใช้   ไม่สามารถใช้
งานได้ จ าเป็นต้องไปเช่ือมต่อ ๒ ระบบบัญชี
ผู้ใช้ให้ท างานร่วมกันได้ 

๑. นิสิตสามารถก าหนดรหัสผ่านใหม่ในเว็บไซต์ 
http://www.reg.nu.ac.th  ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบ
และก าหนดรหัสผ่านใหม่ซึ่งท าครั้งแรกเพียงครั้งเดียว 

๒. ส าหรับการอบรมครั้งต่อไป ควรตรวจสอบการใช้งาน 
NU-NET Account ก่อนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในวันที่
อบรม 

 

 

 



๓ 

 

ค ำถำม/ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

๑. ปัญหาความไม่พร้อมตามความต้องการ
พื้นฐานของการใช้งานระบบ E-Thesis  

    ๑.๑ บัญชีผู้ใช้ NU-NET Account 

          ๑.๑.๒ ปัญหาจากตัวนิสิต : นิสิต      
บางรายไม่เคยลงทะเบียนด้วยตนเอง จึง           
ไม่ทราบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว 

นิสิตสามารถติดต่อด้วยตนเองที่กองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในเวลาราชการเพ่ือขอรหัสผ่าน
ใหม่ 

    ๑.๒ บัญชีผู้ใช้ NU e-mail โดยปกติ
มหาวิทยาลัยก าหนดบัญชีผู้ใช้ NU e-Mail ให้
นิสิตสามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
เมล์ของ Google: @email.nu.ac.th และ 
ระบบเมล์ของ 365 Office: @nu.ac.th แต่
ระบบ E-Thesis จะใช้งานร่วมกับระบบเมล์
ของ Google: @email.nu.ac.th เท่าน้ัน 

          ๑.๒.๑ นิสิตไม่ทราบว่าระบบ          
E-Thesis ใช้งานระบบเมล์ใด (google หรือ 
365 Office) ท าให้ไม่ได้เข้าระบบมายืนยัน
ตัวตนเพื่อใช้งานระบบ E-Thesis 

๑. แจ้งในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้งานระบบ      
E-Thesis โดยเพิ่มรายละเอียดแจ้งให้นิสิตทราบว่าจะต้อง
ใช้งานกับอีเมล์ของระบบ Google: @email.nu.ac.th 
เท่านั้น 

๒. แจ้งบนเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์แจ้งนิสิตที่สมัครเข้าร่วม
อบรมทราบก่อนการอบรม 

๓. ส าหรับการอบรมรอบต่อไปควรตรวจสอบการใช้งาน 
Google: @email.nu.ac.th ก่อนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ในวันที่อบรม 

          ๑.๒.๒ นิสิตบางคนไม่เคยใช้งานระบบ 
NU e-mail จึงไม่ทราบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

๑. สามารถเข้าดูบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ของ
ระบบงานทะเบียน (http://www.reg.nu.ac.th) โดย  
เข้าสู่ระบบและเลือกท่ีเมนู “ตรวจสอบ NU e-mail” 

๒. ส าหรับการอบรมรอบต่อไปควรตรวจสอบการใช้งาน 
NU e-mail ก่อนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในวันที่อบรม 

    ๑.๓ NU E-Thesis Addins นิสิตบางราย 
(ส่วนน้อย) ยังไม่ได้ติดต้ัง Addins 

ระบุระยะเวลาที่ให้นิสิตติดตั้งและทดสอบ NU E-Thesis 
Addins ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนก่อนเริ่มอบรมอย่างน้อย     
๑ สัปดาห์ หากไม่มาตามระยะเวลาที่ก าหนดให้เปิด     
รับสมัครเพิ่มส าหรับผู้ที่สนใจและมีความพร้อมมากกว่า 

 

 



๔ 

 

 

ค ำถำม/ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

    ๑.๔ Microsoft Word ใช้เมนูภาษาไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ ท าให้เกิดความสับสนในการเลือกเมนู
เน่ืองจากแสดงผลด้วยช่ือที่ต่างกันบนหน้าจอ 
ที่สอนและในคู่มือซึ่งใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ 

ตรวจสอบเมนูภาษาตอนติดตั้งระบบในเครื่อง
คอมพิวเตอร์และชี้แจงให้นิสิตทราบว่าจะใช้เมนู
ภาษาอังกฤษในการสอน และจัดท าคู่มือการเข้าใช้งาน
เป็นเมนูภาษาอังกฤษ 

๒. สถานะการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตส่วนใหญ่         
ทีเ่ข้ารับการอบรมในครั้งน้ีเป็นนิสิตที่ยังไม่มี
หัวข้อ หรือยังไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
กระบวนการการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้เกิด
ความล่าช้าในขั้นตอนการกรอกข้อมูลพื้นฐาน
ของวิทยานิพนธ์ เน่ืองจากนิสิตยังไม่ทราบช่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษา แม้ว่าจะแจ้งให้กรอกข้อมูล
ทดสอบในระบบแล้วก็ตาม 

๑. ส าหรับการอบรมครั้งต่อไป ควรจัดกลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรมตามสถานะการท าวิทยานิพนธ์ตัวอย่างเช่น         
๑)ผู้อบรมที่ยังไม่มีหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๒)ผู้อบรมที่มีหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วและเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    
๓)ผู้อบรมที่ผ่านการสอบโครงร่างแล้ว เป็นต้น 

๒. ส าหรับการอบรมรอบต่อไป ควรเพิ่มแบบฟอร์มตอน
สมัครให้นิสิตกรอกข้อมูล หัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือท่ีคาดกว่าจะแต่งตั้ง 
และตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ใน
การเข้าอบรม 

 

 


