
แนะน ำกำรใช้งำนและกำรจัดรูปแบบวิทยำนิพนธ์ 
ด้วยระบบ Naresuan E-THESIS 

 

1. ก่อนใช้งำนระบบ Naresuan E-THESIS 
 

1.1 เมื่อต้องกำรใช้งำนระบบ Naresuan E-THESIS ต้องเริ่มต้นอย่ำงไร 
 เมื่อนิสิตต้องการใช้ระบบ Naresuan E-THESIS  มีข้ันตอนดังนี้   
 1.1.1 นิสิต Download แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์

อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  ( Naresuan E-THESIS)  โ ด ย ส า ม า รถ  Download แ บ บ ฟอ ร์ ม ไ ด้ ที่  URL 
http://www.graduate.nu.ac.th/Download/E-thesis.pdf  

 

 
 

ภำพ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้ระบบ NU ETHESIS 
 

 1.1.2 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้ระบบฯ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้น าเอกสาร
ไปผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

 1.1.3 น าส่งแบบฟอร์มมาที่งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือผ่านความเห็นชอบจากรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  

 1.1.4 เมื่อเอกสารได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หน่วยสารสนเทศจะเพ่ิมบัญชีผู้ใช้ของท่านใน
ระบบและส่งเมล์ไปให้นิสิต(ผู้ใช้) เพ่ือยืนยันการใช้งานระบบ (ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารที่
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบเมล์มหาวิทยาลัย Google Apps (โดเมน 
@email.nu.acth) ก่อนจึงจะสามารถใช้งานระบบ NU E-THESIS ได ้

 

http://www.graduate.nu.ac.th/Download/E-thesis.pdf
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1.2   เมื่อได้รับอนุมัติกำรใช้งำนระบบจำกบัณฑิตวิทยำลัยแล้ว ท ำไมจึงไม่สำมำรถ 

Login เข้ำระบบ Naresuan E-THESIS  ได้ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

    นิสิตต้องยืนยันการใช้งานระบบผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนจึงจะ
สามารถใช้งานได้ โดยอีเมล์ที่ใช้กับระบบ คือ  ระบบ NU mail ของ Google App  โดเมน 
@gmail.nu.ac.th  ที่ URL http://sitemail.nu.ac.th/  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.2.1 กรณีท่ีไม่เคยใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย  ให้ท่าน Login เข้าระบบลงทะเบียน
นิสิต ที่ URL http://www.reg.nu.ac.th   

1.2.2 จากนั้น Login เข้าระบบลงทะเบียนนิสิต ด้วยบัญชีผู้ใช้ NUNET Account   
ประกอบด้วย Username คือ รหัสนิสิต จ านวน 8 ตัว และรหัสผ่ำนของท่ำน *  

 

  
 

1.2.3 เมื่อ Login เข้าระบบลงทะเบียนเรียนส าเร็จให้เลือกท่ีเมนู  
1.2.4 เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏชื่อบัญชีอีเมล์ของท่าน ที่ประกอบด้วย ชื่อ 

ภาษาอังกฤษ,อักษร ภาษาอังกฤษตัวแรกของนามสกุลและรหัส 2 ตัวแรกของปีที่เข้าศึกษาดังตัวอย่างที่
ภาพ 2 
 

 

sorayas57@email.nu.ac.th 

 
ภำพ 2 ตัวอย่างบัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของระบบ Google App  

โดเมน @email.nu.ac.th 
 
 
 
 
 
 

http://sitemail.nu.ac.th/
http://sitemail.nu.ac.th/
http://www.reg.nu.ac.th/
http://www.reg2.nu.ac.th/registrar/nu_email_account.asp?cmd=1&avs617600615=2
http://sitemail.nu.ac.th/


3 
 

 1.2.5 กรณีที่เคยใช้งานแล้ว หรือทราบบัญชีผู้ใช้ของท่านเรียบร้อยแล้ว ตามข้ันตอน 
ข้างต้น ให้ท่านเข้าระบบเมล์ที่ URL http://sitemail.nu.ac.th/  

1.2.6 จากนั้นให้ท่านคลิกท่ีปุ่ม Sign in Start Google Apps จะปรากฏหน้าจอดัง 
ภาพที่ 3  

 

 
 

ภำพ 3 แบบฟอร์มส าหรับ Login เข้าระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของระบบ Google App  
 

1.2.7 กรอกบัญชีอีเมล์ (จากตัวอย่าง คือ sorayas57@email.nu.ac.th) และกด 
ปุ่ม Next เพ่ือ กรอกรหัสผ่าน ซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกับบัญชีผู้ใช้ที่เข้าระบบลงทะเบียน Online 
(Reg.nu.ac.th) (ซึ่งเป็นรหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว**) 
   1.2.8 เมื่อกรอกหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าจอหลักของอีเมล์ของท่าน
จากนั้นเลือกหัวข้ออีเมล์ ชื่อ “E-THESIS: Student registration” ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภำพ 4 หน้าจอหลักของอีเมล์มหาวิทยาลัยของระบบ Google App  
 
 
 
 
 

เลือกหัวข้ออีเมล์ ชื่อ “E-THESIS: Student 

registration” 

http://sitemail.nu.ac.th/
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   1.2.9 เมื่อคลิกท่ีหัวข้อเมล์ดังกล่าวจะปรากฏหน้าจอส าหรับการยืนยันตัวตน ให้
ท่านคลิกท่ี ลิงค ์Please activate at……. 

 

                 Your account has been created successfully on Naresuan E-THESIS. 
Please activate at http://ethesiscloud.com/stuactive/?access&k=wUnIPOlKbq5 

 
 

 
 

ภำพ 5 หน้าจอส าหรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยของระบบ Google App 
 

  1.2.10  เมื่อคลิกท่ีข้อความดังกล่าวจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลทั่วไปของท่าน 
พร้อมทั้งให้ท่านก าหนดรหัสผ่านส ารองในการเข้าใช้งานระบบ จ านวนอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด**  

1.2.11  เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่มบันทึกเพ่ือยืนยันข้อมูล จากนั้นเมื่อ 
ระบบบันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว หมายความว่าการยืนยันตัวตนของท่านส าเร็จ โดยให้ท่าน 
Login เข้าใช้งานระบบ NU E-THESIS ในส่วน web portal ได้ที่ http://ethesis.grad.nu.ac.th ดัง
ภาพที่ 6 (บัญชีผู้ใช้เดียวกับที่เข้ำใช้งำนระบบ Reg.nu.ac.th) 
 

 
 

ภำพที่ 6 หน้าจอหลักของส่วน web portal ของระบบ Naresuan E-THESIS 

คลิกท่ีข้อความ  
Please activate at……. 

http://ethesiscloud.com/stuactive/?access&k=wUnIPOlKbq5
http://ethesis.grad.nu.ac.th/
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1.3 เม่ือต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรก ำหนดรหัสผ่ำนเพื่อจดจ ำ
ให้เป็นบัญชีเดียวกัน ฉันต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

1.3.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนOnline ที่ URL http://www.reg.nu.ac.th   

1.3.2 เมื่อ Login เข้าระบบส าเร็จให้ท่านเลือกที่เมนู  
1.3.3 จากนั้นคลิกลิงค์ท่ีข้อความ >>NU Change password จะปรากฏหน้า 

แบบฟอร์มส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังภาพที่ 7 

 
ภำพ 7 หน้าจอแบบฟอร์มส าหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
1.3.4 ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้  

  Username คือ รหัสนิสิต 
  Current Password คือ กรอกรหัสผ่านเดิม (ซึ่งเป็นรหัสเดิมที่สามารถใช้ 

เข้าระบบลงทะเบียน Online (Reg.nu.ac.th) ได้แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด** 
    New Password คือ กรอกรหัสผ่านใหม่ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด** 
    Re-enter New Password คือ กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่ ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด**  

1.3.5 จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Change password เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วท่านจะ 
สามารถเข้าใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยด้วยรหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ 
 
 

http://www.reg.nu.ac.th/


6 
 

 ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
*  แนะน าให้ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่านตามเงื่อนไขที่ก าหนด (แม้ว่า 

ท่านจะสามารถใช้รหัสผ่านนั้นในการ Login เข้าระบบงานทะเบียนและอีเมล์ได้ก็ตาม)  
 ** เงื่อนไขท่ีก าหนดของการก าหนดรหัสผ่าน คือ จะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ห้ามใช้พยัญชนะและสัญลักษณ์พิเศษ  
โดยอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น Ea123456 
 เนื่องจากก่อนเร่ิมต้นใช้งานระบบ Naresuan E-THESIS   นั้น ท่านจะก าหนดรหัสผ่านส ารอง
ในระบบ  Naresuan E-THESIS    ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่านดังกล่าวตามเงื่อนไขการ
ก าหนดรหัสผ่าน จะสามารถอ านวยความสะดวกในการจดจ ารหัสผ่านของท่านในการใช้งานกับหลายๆ
ระบบของมหาวิทยาลัยด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน (Reg.nu.ac.th) 
การใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (Proxy ของมหาวิทยาลัย) และการใช้งานระบบ 
Naresuan E-THESIS เป็นต้น 
 

1.4 ตรวจสอบควำมต้องกำรของระบบอีกครั้งก่อนเริ่มต้นกำรใช้งำนระบบ NU E-THESIS 
  1.4.1 มี Nu-Net Account (หรือ บัญชีผู้ ใช้ ส าหรับลงทะเบียนในระบบงาน

ทะเบียน reg.nu.ac.th) 
  1.4.2 มีบัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (NU-Mail) เฉพาะโดเมน “@email.nu.ac.th” 
  1.4.3 เปลี่ยนรหัสผ่านตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว** 
  1.4.4 ยืนยันการใช้งานระบบ E-Thesis ผ่าน NU-Mail ที่ส่งจากระบบฯ เพ่ือให้

นิสิตท าการยืนยันการเข้าใช้งานระบบ หรือ ท าการ Activate บัญชีผู้ใช้ก่อนจึงจะเร่ิมใช้งานระบบได้  
  1.4.5 ติดตั้ง Nu E-THESIS AddIn ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป 

โดยเข้าไปที่ http://ethesis.grad.nu.ac.th/ และคลิกเลือกท่ี tab เมนู Microsoft Word Add-In  
และติดตั้งตามสภาพแวดล้อมของ ระบบปฏิบัติการ Windows บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่าน 

 

 
 

ภำพ 8 หน้าจอส าหรับ Download NU E-THESIS Add In 

http://ethesis.grad.nu.ac.th/
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2. เร่ิมต้นกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ด้วยระบบ NU-EThesis 
2.1 การปรับปรุงข้อมูลใน NU ETHESIS ส่วน Web Portal ที่ http://ethesis.grad.nu.ac.th/ 
 2.1.1  เข้าสู่ระบบ NU ETHESIS ส่วน Web Portal ตาม URL ข้างต้น และ Login เข้าสู่ระบบ

ด้วยบัญชีผู้ใช้ NU-Net Account (หรือที่ใช้ในระบบ Reg.nu.ac.th)  
 2.1.2  เมื่อ Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เมนู “THESIS FORM” และเลือก Tab เมนู

ย่อยหัวข้อ “THESIS TOPIC” ดังภาพที่ 9 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Save thesis topic เพ่ือ
บันทึกข้อมูล 

 

 
ภำพ 9  แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ในเล่มวิทยานิพนธ์ของท่าน 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

ปรับปรุงข้อมูลวิทยานิพนธ์
ในระบบ (ใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับสร้าง 
Template ของเล่ม
วิทยานิพนธ)์ 

4 

บันทึกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
(หรือหัวข้อที่คาดว่าจะท า) ใน
ระบบเลือก “Thesis Topic” 
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 2.1.3  จากนั้นคลิกเลือกTab เมนูย่อยหัวข้อ “THESIS COMMITTEE” ดังภาพที่ 10 และ
ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยเร่ิมตั้งแต่ Dean, Chairman และ Thesis Advisor 
เป็นอย่างน้อย ตามขั้นตอนดังภาพที่ 11-16 

 

 

 
ภำพ 10  แบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

 
 

ภำพ 11 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูล Dean หรือ ผู้อนุมัติเล่มวิทยานิพนธ์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน) โดยพิมพ์ค้นหาในช่องชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น 

บันทึกข้อมูลคณะกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการสอบ   
วิทยานิพนธ์ในระบบ เลือก “Thesis Committee” 

เลือกประเภท มีทั้งหมด 6 ประเภท มีรายละเอยีด
ดังนี้ 
   -  Dean* = คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   -  Chairman* = ประธานสอบโครงร่างฯ/
วิทยานพินธ ์ 
   - Thesis Advisor* = อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลกั 
   -  Thesis Co-Advisor = อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม 
   - Examiner = กรรมสอบโครงร่างฯ/วิทยานพินธ์
ภายใน (อ.ภายในมหาวิทยาลัย) 
   - External Examiner = กรรมสอบโครงร่างฯ/
วิทยานพินธภ์ายใน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 
*  ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ระบบจึงจะสามารถสร้าง 
Template วิทยานิพนธข์ึ้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

เลือกที่ Dean, Chairman และ
Thesis Advisor ตามล าดับ 

พิมพ์ค้นหาท่ีฟอร์มช่ือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
   โดยใหพ้ิมพ์อย่างน้อย 4 ตัวอักษร ระบบ 
   จะค้นหาชื่อในระบบ จากนั้นคลิกเลือกช่ือท่ี   
   ต้องการ 
  
* กรณีกลุ่มวิทย์-เทคโน ผู้อนุมตัิเลม่วิทยานิพนธ ์
  คือ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ 

1 
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ภำพ 12 ตัวอย่างการค้นหาและบันทึกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษของคณาจารย์ในระบบ 

 

 

 

ภำพ 13 ตัวอย่างการค้นหาและบันทึกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาภาษาไทยของคณาจารย์ในระบบ 

พิมพ์คุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ 
*กรณีมีคณุวุฒิปรญิญา พิมพ์ Ph.D 

พิมพ์คุณวุฒิการศึกษาภาษาไทย 
*กรณีมีคณุวุฒิปรญิญา พิมพ์ ดร. 

กรณีมตี าแหน่งทางวิชาการพิมพ์กอ่น
คุณวุฒิ โดยการเรียงล าดับจะเป็น
ลักษณะเดียวกับบนเอกสาร เช่น ดร. 
หรือ ผศ.ดร. หรือ รศ.ดร. เป็นต้น 

กดปุ่มเพื่อบันทึก
ข้อมูล 



10 
 

 
 

ภำพ 14 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูล Chairman หรือประธานสอบวิทยานิพนธ์ 

 

 
ภำพ 15 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูล Thesis Advisor หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 

 

กรณีเพิม่ข้อมูลประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ เมื่อเลือกประเภทเปน็ 
“Chairman” เรยีบร้อย เพิม่ข้อมลูแบบ
เดียวกับการเพิ่มข้อมลู Dean 
  
* กรณีสอบโครงร่างฯอาจยังไมม่ีประธานสอบ
แต่นิสิตต้องใส่ข้อมูลให้ครบ โดยใส่เป็นช่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนได้(สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้) 

กรณีเพิม่ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์ เมื่อเลือกประเภทเปน็ “Thesis 
Advisor” เรียบร้อย เพิ่มข้อมลูแบบเดียวกับ
การเพิ่มข้อมลู Dean และ Chairman 
  
* กรณีนิสติยังได้แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาแต่นิสิตต้อง
ใส่ข้อมูลให้ครบ โดยให้ใส่เป็นช่ืออาจารย์ที่คาด
ว่าจะแต่งตั้งก่อนได้ (สามารถเปลีย่นแปลงได้) 

กดปุ่มเพื่อบันทึก
ข้อมูล 

กดปุ่มเพื่อบันทึก
ข้อมูล 
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ภำพ 16 ตัวอย่างข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่บันทึกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเพ่ือเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับเล่มวิทยานิพนธ์ 

 2.1.4  จากนั้นคลิกเลือกTab เมนูย่อยหัวข้อ “CONFIGURE” เพ่ือก าหนดภาษาของเล่ม
วิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 17  

 
ภำพ 17 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับก าหนดภาษาส าหรับเล่มวิทยานิพนธ์ 

 

ข้อมูลคณะกรรมการที่ปรึกษา/
กรรมการสอบ   วิทยานิพนธ์ท่ีบันทึก
ในระบบครบถ้วนตามที่ระบบต้องการ 
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 2.1.5 จากนั้นคลิกเลือกTab เมนูย่อยหัวข้อ BASIC INFORMATION” และเลือก tab เมนูย่อย
หัวข้อ “Contact Information” เพ่ือบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนดังภาพที่ 18 

 

 
ภำพ 18 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลส าหรับติดต่อนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 

2.2 กำรสร้ำงและจัดรูปแบบหน้ำส ำคัญของวิทยำนิพนธ์ด้วยระบบ NU-ETHESIS ใน  
NU ETHESIS AddIn บนโปรแกรม MS Word 
 
 

 
 

ภำพ 19 แสดงหน้าจอส าหรับ Login เข้าสู่ระบบด้วย E-THESIS Add-Ins 
 

1.เลือกเมนู NU E-THESIS 
จากนั้น เลือก Tab เมนูย่อยช่ือ 
“Login” และกรอกบัญชีผู้ใช้ 
NU Net Account (รหสันิสติ 

และรหัสผ่าน) Loginเข้าสูร่ะบบ 

1 
2 

2 

ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และกดปุม่ 
Save 
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ภำพ 20 การสร้าง Template จากระบบ NU-ETHESIS (Generate Template) 
 

 
 

 
 

ภำพ 21 แสดง Template ที่ระบบสร้างและจัดรูปแบบให้อัตโนมัติ 
 

2. เมื่อ Login ส าเร็จจะปรากฏ  
E-THESIS Panel  

3. คลิกปุ่ม Tab Generate Template 
จากนั้นระบบจะสร้างTemplate โดย

แสดงสถานะการท างาน “Generating” 
ให้รอจนกระทั่งขึ้นสถานะการท างาน 

“Generate Complete” 

4. เมื่อ ระบบ ท าการ Generate ส าเรจ็จะ
ปรากฏ Template วิทยานิพนธ์ท่ีระบบสร้าง
และจัดรูปแบบให้อัตโนมัติ จ านวน 4 หน้า
ได้แก่ หน้าปก หน้าอนุมตัิ หน้าสารบัญ
อัตโนมัติ และหน้าบรรณานุกรรม 

5. เริ่มเขียนส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์
ที่หน้าเปล่าของ Template 
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ภำพ 22 แสดงหน้าเปล่าของ Template ที่ต้องเขียนและจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์เอง 
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2.3 กำรเขียนและจัดรูปแบบส่วนเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ด้วยโปรแกรม MS Word 
 2.3.1  Download และ ติดตั้ง GsnuStyle-AddIn  
    1.1 Download GsnuStyle-AddIn  
    เข้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.graduate.nu.ac.th) เลือกเมนู “บริกำร

คณำจำรย์/นิสิต > E-THESIS” หรือ URL: http://www.graduate.nu.ac.th/service_infor7-1/e-
thesis-7-2/ 
     1.2 ติดตั้ง GsnuStyle-AddIn ที่โปรแกรม Microsoft Word 
 

          
 

 
 

ภำพ 23 แสดงขั้นการติดตั้ง GsnuStyle-AddIn ในโปรแกรม Ms-Word 

1 เลือกเมนู Options 

2.เลือกเมนู Add-Ins 

3. เลื่อนมาที่ข้อความ 
Manage และเลือก Tab  

“Word Add-Ins” 
และ กด ปุ่ม Go 

4. ระบบแสดงหน้าจอ    
   Popup ให้คลิกที่ปุ่ม    
   Attach..  

5. ระบบแสดงหน้าจอ  
   Popup จากนั้นเลือกไฟล์   
   GsnuStyle ที่ Download   
   มาและกดปุม่ Open  

6. เลือก Check ที่ 
Automatic update. 
และกดปุม่ OK  

http://www.graduate.nu.ac.th/
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ภาพ 24 แสดงรูปแบบ Style ของโปรแกรม Ms-Word 
 

   1.3  เลือกใช้ GsnuStyle ในการเขียนและจัดรูปแบบส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในระบบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพ 25 องคป์ระกอบของ GsnuStyle 

องคป์ระกอบของ  
GsnuStyle 

Style ชุด A  
ใช้ส าหรับจัดรูปแบบและ
สร้างสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติ 

Style ชุด C  
ใช้ส าหรับจัดรูปแบบ
ส่วนสารบัญภาพและ
สารบัญตาราง 

Style ชุด B  
ใช้ส าหรับจัดรูปแบบ
ย่อหน้าและtab ใน
ส่วนเนื้อหา 

7. เมื่อเพิ่ม GsnuStyle ส าเร็จใหค้ลิก
ที่ ไอคอนท่ี Tab รูปแบบ Style ของ
โปรแกรม MS-Word จากนั้นจะ
ปรากฏ รูปแบบ Style เป็น Panel
ด้านข้าง  
  



17 
 

  2.3.2   กำรสร้ำงสำรบัญเนื้อหำอัตโนมัติที่สร้ำงโดยระบบ NU-ETHESIS ร่วมกับ 
GsnuStyle การใช้งานจะใช้รูปบบ Style ชุด A มีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้ 
      2.3.2.1  การจัดรูปแบบของชื่อบท มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     1) วางเคอร์เซอร์ที่บรรทัดบนสุดของหน้าเปล่า และคลิกเลือกท่ีชื่อ Style 
“Heading, A1-Gsnu-Index_1(บทที่)”  
     2)   พิมพ์ชื่อบท เช่น “บทน า”, “เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง”, 
“วิธีด าเนินการวิจัย” เป็นต้น จากนั้นระบบจะสร้าง ชื่อบทให้อัตโนมัติโดยเรียกใช้จาก GsnuStyle   
ตัวอย่างเช่น จากภาพที่ 9 เมื่อพิมพ์ชื่อบท “บทน า” จะปรากฏชื่อบทที่ 1 และบทน า  
     3) เว้นระยะห่างบรรทัด โดยจะ ไม่ใช้ การกดคีย์บอร์ดที่ปุ่ม Enter แต่ให้
ผู้ใช้น าเคอร์เซอร์วางหน้าชื่อบท (เช่น หลังค าว่าบทที่ 1) และให้ กดคีย์บอร์ดที่ปุ่ม Shift+Enter พร้อม
กันเพ่ือเว้นระยะห่างบรรทัด (มิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดในการสร้างหน้าสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติ) 
 

 
 
ภำพ 26 ตัวอย่างการสร้างและจัดรูปแบบสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติร่วมกับการใช้เคร่ืองมือ GsnuStyle 

เพ่ือจัดรูปแบบชื่อบท 
 

    2.3.2.2 การจัดรูปแบบของหัวข้อหลักในแต่ละบท มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
      1) พิมพ์ชื่อหัวข้อหลัก หรือ หัวข้อใหญ่  
      2) คลิกเมาส์เพ่ือลากแถบด าคลุมชื่อหัวข้อหลัก และคลิกเลือกที่ชื่อ 
Style A2- Gsnu-Index_2 (หัวข้อใหญ่) ดังภาพที่ 27 
               กรณีท่ีมีหัวข้อย่อยอีกให้เลือกท่ี A3 หรือกรณีมีหัวข้อย่อยอีกก็
เลือกใช้ที่ A4 ตามล าดับ ซึ่งการใช้งาน A3 และ A4 จะเป็นลักษณะเดียวกับ A2  

“Heading, A1-Gsnu-Index_1(บทที)่” 

1 

2 
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ภำพ 27 ตัวอย่างการสร้างและจัดรูปแบบสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติร่วมกับการใช้เคร่ืองมือ GsnuStyle 
เพ่ือจัดรูปแบบหัวข้อหลักของแต่ละบท 

 
    2.3.2.3 การเรียกดูสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติที่สร้างข้ึน มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 
      1) เมื่อจัดรูปแบบชื่อบท หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยต่างๆ ด้วย 
รูปแบบ Style ชุด A เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาท่ีหน้าสารบัญเนื้อหา 
      2) เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่หน้าสารบัญเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ี 
tab เมนู NU-ETHESIS และคลิกเลือกที่ Tab เมนูย่อย “Bookmark” จากนั้นระบบจะสร้างและ
จัดรูปแบบสารบัญเนื้อหาให้อัตโนมัติดังภาพที่ 28   
                โดยหน้านี้จะมีการ Lock ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข ซึ่งการแก้ไขจะ
ด าเนินการที่ส่วนเนื้อหาและเลือก Style ชุด A ให้ถูกต้องตามท่ีกล่าวไปแล้ว ซึ่งการกด “Bookmark” 
รองรับการใช้งานแบบ Off-line (ไม่จ าเป็นต้อง Login เข้าสู่ระบบ) ได้ 
 

 
ภำพ 28 ตัวอย่างสารบัญเนื้อหาอัตโนมัติที่ระบบ NU-ETHESIS สร้างข้ึน 

“A2-Gsnu-Index_2(หัวข้อใหญ่)” 

ระบบสร้ำงและจัดรูปแบบสำรบัญ
เนื้อหำอัตโนมัติ 

1 
2 

3 

2 

1 
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  2.3.3   กำรสร้ำงสำรบัญตำรำงและสำรบัญภำพอัตโนมัติที่สร้ำงและจัดรูปแบบโดย
โปรแกรม Microsoft Word มีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้ 
       2.3.3.1 การใช้งานคร้ังแรก ให้คลิกเลือกที่ Tab เมนูของโปรแกรม Word 
“Reference” เลือก “Insert Caption” จะปรากฏหน้าจอ Pop up เพ่ือให้ก ำหนดคุณลักษณะดัง
ภาพที่ 29 และ 30  
 

 
 
ภำพ 29 ตัวอย่าง การเพ่ิม Label ชื่อภาพ หรือตารางส าหรับการใช้งานคร้ังแรกของการสร้างสารบัญ

ภาพและตารางอัตโนมัติด้วยโปรแกรม MS-Word 
 

 
ภำพ 30 ตัวอย่างการก าหนดรูปแบบการแสดงหัวข้อย่อยของแต่ละภาพ หรือตารางส าหรับการใช้งาน

คร้ังแรกของการสร้างสารบัญภาพและตารางอัตโนมัติด้วยโปรแกรม MS-Word 

ใช้งานครั้งแรกให้ก าหนดช่ือท่ี Label จ านวน 
2 ข้อความ คือ ค าว่า “ภาพ ” และ “ตาราง” 
จากนั้นกดปุ่ม OK 

คลิกท่ีปุ่ม “Numbering” และคลกิ
เครื่องหมายถูกที่ Checkbox 
“Include Chapter Number” และ
เลือกแถบ 2 “. (Period)” 

1 
2 

3 

1 2 

3 

4 

5 
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       2.3.3.2 กรณกีารใช้งานคร้ังต่อไปของการสร้างและก าหนดสารบัญภาพอัตโนมัติ 
เมื่อคลิกเลือกที่ Tab เมนูของโปรแกรม Word “Reference” เลือก “Insert Caption” และปรากฏ
หน้าจอ Pop up แล้วให้เลือก Label ที่ต้องการ กรณีเป็นภาพ เลือกค าว่า “ภาพ” จากนั้นพิมพ์ชื่อ
ค าอธิบายและกดปุ่ม ดังภาพที ่31  
 

 

ภำพ 31 ตัวอย่างการก าหนดรูปแบบค าอธิบายใต้ภาพส าหรับการใช้งานคร้ังต่อไปของการสร้าง
สารบัญภาพอัตโนมัติด้วยโปรแกรม MS-Word 

 

     2.3.3.3 เมื่อเพ่ิมค าอธิบายใต้ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกแถบด าคลุมค าอธิบายที่
สร้างข้ึนและคลิกท่ีรูปแบบ Style ชื่อ C1_Gsnu_Caption_figure(ข้อความใต้ภาพ) เพ่ือจัดรูปแบบ
ค าอธิบายใต้ภาพดังภาพที่ 32 

 
 

ภำพ 32 ตัวอย่างการจัดรูปแบบค าอธิบายใต้ภาพด้วย GsnuStyle 

การใช้งานครั้งต่อไป เมื่อคลิก Insert 
Caption ให้เลือกช่ือ Label ค าว่า 
“ภาพ” (ที่สร้างไว้แล้ว) และพิมพ์
ค าอธิบายใต้ภาพ และกดปุ่ม OK 

จัดรูปแบบค าอธิบายใต้ภาพ โดยคลิกเมาส์ท าแถบด า 
คลุมข้อความทั้งหมดและเลือกรูปแบบ Style ช่ือ 
C1_Gsnu_Caption_figure(ข้อความใต้ภาพ) 

1 
2 

3 
4 

5 
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       2.3.3.4 กรณีการใช้งานคร้ังต่อไปของการสร้างและก าหนดสารบัญตาราง
อัตโนมัติ เมื่อคลิกเลือกที่ Tab เมนูของโปรแกรม Word “Reference” เลือก “Insert Caption” 
และปรากฏหน้าจอ Pop up แล้วให้เลือก Label ที่ต้องการ กรณีเป็นตารางเลือกค าว่า “ตาราง” 
จากนั้นพิมพ์ชื่อค าอธิบายและกดปุ่ม ดังภาพที่ 33 
 

ภำพ 33 ตัวอย่างการก าหนดรูปแบบค าอธิบายตารางส าหรับการใช้งานคร้ังต่อไปของการสร้างสารบัญ
ตรางอัตโนมัติด้วยโปรแกรม MS-Word 

 
 

 

ภำพ 34 ตัวอย่างการจัดรูปแบบค าอธิบายตารางด้วย GsnuStyle 
 

 

การใช้งานครั้งต่อไป เมื่อคลิก Insert 
Caption ให้เลือกช่ือ Label ค าว่า 
“ตาราง” (ที่สร้างไว้แล้ว) และพิมพ์
ค าอธิบายตาราง และกดปุม่ OK 

1 
2 

3 
4 

5 

จัดรูปแบบค าอธิบายบนตาราง โดยคลิกเมาส์ท าแถบด า 
คลุมข้อความทั้งหมดและเลือกรูปแบบ Style ช่ือ 
C2_Gsnu_Caption_table(ช่ือตาราง) 
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     2.3.3.5  การเรียกดูสารบัญภาพหรือตารางอัตโนมัติที่สร้างขึ้น มีขั้นตอนดังนี้ 
     1) เมื่อสร้างและจัดรูปแบบภาพและตาราง ด้วย รูปแบบ Style ชุด C 
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่หน้าแรกสุดของเนื้อหา (ต่อจากหน้าสารบัญเนื้อหา) 
     2) เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่บนสุดของหน้าแรกของส่วนเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
(กรณีบรรทัดแรกสุดคือบรรทัดบทที่ 1 ให้ลบค าว่าบทที่ 1 ก่อน) จากนั้นคลิกเมนู Tab ที่ Layout 
เลือกที่ Next Pages จะปรากฏหน้าว่างก่อนบทที่ 1 ส าหรับสร้างสารบัญภาพ หรือสารบัญตาราง
อัตโนมัติ ดังภาพที่ 35 
   

 
 

ภำพ 35 ตัวอย่างการแทรกหน้าส าหรับสร้างสารบัญภาพและสารบัญตารางอัตโนมัติ 
ในโปรแกรม MS-Word 

 

    3) เมื่อแทรกหน้าเปล่าเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่บรรแรก
ของหน้าเปล่าที่สร้างข้ึน พิมพ์ค าว่า “สารบัญภาพ” หรือ “สารบัญตาราง” จากนั้นคลิกที่ Tab เมนู 
“References” เลือก “Insert Table of Figures” จะปรากฏ popup ขึ้นจากนั้นให้เลือก Caption 
Label ที่สร้างขึ้น กรณีตัวอย่างให้เลือกค าว่า “ภาพ” และกดปุ่ม OK (ดังภาพ 36) 

 

 
 

ภาพ 36 ตัวอย่างการสร้างสารบัญภาพหรือตารางอัตโนมัติ 

การแทรกหน้าเปล่า
ส าหรับสร้างสารบญัภาพ
หรือตารางอัตโนมตั ิ

1 2 

3 

4 
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ภำพ 37 ตัวอย่างการเรียกใช้และจัดรูปแบบหน้าสารบัญภาพหรือสารบัญตารางด้วยโปรแกรม 
 MS-Word ร่วมกับรูปแบบ GsnuStyle 

 
      4)  กรณีที่เป็นการสร้างสารบัญตารางท าลักษณะเดียวกับการสร้าง

สารบัญภาพ แต่เลือก Caption Label เป็นค าว่า  ”ตาราง” แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ค าว่า “สารบญัภาพ” จากนัน้ครอบข้อความ
ทั้งหมด และจดัรูปแบบหัวเรื่องของสารบัญภาพ โดย
เลือกใช้รูปแบบ Style C3  

กด Enter และพิมพ์ค าว่า “ภาพ
หน้า” จากนั้นจัดรูปแบบหัวเรื่อง
ของสารบัญภาพ โดยครอบ
ข้อความทั้งหมด และรูปแบบ 
Style C4 จากนั้นวางเคอร์เซอรไ์ว้
หน้าค าว่า “หน้า” และกด 1 Tab 
ดังภาพ 

สารบญัภาพอัตโนมัติที่ถูกสร้าง
ขึ้นจากโปรแกรม MS-Word  1 

2 3 
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3. กำรน ำส่งวิทยำนิพนธ์ในระบบ NU-EThesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อกดส่งแล้วระบบจะส่งเมล์เพ่ือขออนุมัติกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเมื่ออาจารย์พิจารณา
อนุมัติ ระบบจะส่งเมล์ไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ดูแลวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบกับเอกสารที่ส่ง
มาตากคณะ/วิทยาลัย หากไม่มีการแก้ไขและกดอนุมัติ ระบบจะแสดงสถานะดังภาพ 
 
 
 

เลือก Thesis revision ของโครงรา่งฯ 
หรือวิทยานิพน์ฉบับสมบูรณ์น าส่งในระบบ  
 

1 

2 กดปุ่ม Save as PROPOSAL หรอื 
Save as COMPLETE 
 

ตัวอย่างการน าส่งโครงร่างและ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบ
เรียบ้อยแล้ว 
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