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ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิ พนธ์ (TU e-Thesis)
สาหรับนักศึกษา
1. เมื่อนักศึกษาพร้อมส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเพื่อเพิ่มชื่ อนักศึก ษาในระบบ
2. นัก ศึ ก ษาเข้ า ระบบ TU e-Thesis ได้ ที่ http://tuethesis.library.tu.ac.th โดยใช้ Username และ
Password เดียวกันกับ TU Wi-Fi หรือ Account เดียวกันกับที่เข้าระบบสานักงานทะเบียนนักศึกษา
2.1 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ดาเนินการตามข้อ 3
2.2 วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ ให้ส่งไฟล์วิ ทยานิพนธ์เ พื่อตรวจสอบการคัด ลอกด้วย Turnitin
(ขอรั บ Account ID และ Password ได้ ที่ ห้ อ งสมุ ด สาขา) และน าไฟล์ เ ดี ย วกั น นี้ ส่ ง เข้า ระบบ TU eThesis โดยดาเนินการเช่นเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

3. นักศึกษาคลิกที่ “ชื่อวิชา” เพื่อส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าระบบ
3.1 พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
3.2 อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ PDF
3.3 คลิ ก “อั พเดทผลการตรวจสอบ” เพื่อ ให้ ระบบตรวจสอบการคั ด ลอกวิ ท ยานิ พนธ์ ทั้ ง นี้
นักศึกษาสามารถส่งไฟล์เพื่อตรวจสอบการคัดลอกได้ 3 ครั้งต่อวัน
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1. พิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

2. อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ
PDF จากนั้นกด “ตกลง”
3. คลิก “อัพเดทผลการตรวจสอบ”

4. คลิกที่ “ผลตรวจ”
จากนั้น สั่งพิมพ์ 1) ต้ นฉบับ และ 2) รายงานผลการตรวจวิ ทยานิพ นธ์ ซึ่ ง
ระบุ ห มายเลขอ้ า งอิง (Reference number) เพื่ อ นาไปใช้ใ นการสอบ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของหน้ า อนุ มัติ ที่ เ ตรี ย มให้
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามไม่ต้องพิมพ์ ออกจากระบบ TU e-Thesis (ไม่มีหมายเลขอ้างอิง)

1. คลิกที่ “ผลตรวจ”
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1. คลิกที่ “ต้นฉบับ” และ “รายงาน” เพื่อสั่งพิมพ์ผล
การตรวจ พร้อมรายงานผลการตรวจวิทยานิพนธ์

2. สั่งพิมพ์ “รายงานผลการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์”

ผลลัพธ์การตรวจที่มีหมายเลขอ้างอิง

ตัวอย่างรายงานผลการ
ตรวจสอบเอกสาร

5. หากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วมี มติให้ วิทยานิพนธ์ มีสถานะ “ไม่ ผ่าน” หรือ “ผ่า น
อย่างมีเงื่อนไข” นักศึกษาต้อ งปรับแก้วิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของกรรมการสอบ และส่งเข้าระบบ TU e-Thesis
จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะลงนามในรายงานผลการตรวจวิทยานิพนธ์ และให้วิทยานิพนธ์มีสถานะเป็น “ผ่าน”
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6. กรณีสอบผ่าน ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่หอสมุดฯ กาหนด และส่งไฟล์ฉบับ
สมบูรณ์เข้าระบบ TU e-Thesis อีกครั้ง จากนั้นสั่งพิมพ์ 1) ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 2) รายงานผลการตรวจ
วิทยานิพนธ์จากระบบ TU e-Thesisเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและ 3) หน้าอนุมัติ ที่กรรมการสอบลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 1 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่คณะเพื่อตรวจรับไฟล์วิทยานิพนธ์ในระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่คณะตรวจรับไฟล์
วิทยานิพนธ์ในระบบ นักศึกษาจึงจะสามารถดาเนินการลงทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบได้
กรณีที่นักศึกษาพบว่าไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าระบบมีข้อ มูลไม่ถูกต้ อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเพื่อย้อน
สถานะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมสั่งพิมพ์ 1) ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ และ 2) รายงานผลการตรวจให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามใหม่อีกครั้งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรั บไฟล์วิ ทยานิพนธ์ในระบบ จากนั้นนักศึกษาจึง
ลงทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบต่อไป
7. นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ TU e-Thesis โดยมีขั้นตอน ดังนี้
7.1 กรอกรายละเอี ยดของวิ ท ยานิ พนธ์ ในส่ ว นของข้อ มู ล ที่เ ป็ น ภาษาอัง กฤษ ให้เ ป็ น ไปตาม
หลั กการเขี ยนภาษาอัง กฤษ ได้แ ก่ ชื่อ – นามสกุล ให้ ขึ้น ต้น ด้ว ยตั วอั ก ษรตัว พิมพ์ใ หญ่ เช่น Chaiyasit
Jaidee ชื่ อเรื่อ งวิท ยานิพนธ์ ขึ้น ต้น ด้ วยอัก ษรตั วพิ มพ์ ใหญ่ และขึ้น ต้ นด้ วยตัว พิ มพ์ ใหญ่ กรณี ที่เ ป็น ชื่ อ
เฉพาะ เช่ น หน่ ว ยงา น จั ง หวั ด ประเทศ เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า ง Comparative study on central
administration in the Kingdom of Thailand and Lao People Democratic Republic
กรณี ประสงค์ จะไม่เ ผยแพร่วิ ทยานิพนธ์ ให้ นัก ศึกษากรอกข้ อมู ลในแบบฟอร์ มค าร้อ งไม่เ ผยแพร่
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และนาส่งเจ้าหน้าที่คณะก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา

1. กรอกรายละเอียดของวิทยานิพนธ์
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7.2 คลิก “ลงทะเบียน”

2. กรณีที่ไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ให้กรอก
แบบฟอร์มคาร้องไม่เผยแพร่วิทยานิพนธ์
และนาส่งเจ้าหน้าที่คณะ

4. คลิกที่ “ลงทะเบียน”
หากนั ก ศึก ษาพบว่า ข้ อมู ล วิท ยานิ พนธ์ ไ ม่ถู ก ต้อ งหลั งจากที่ ล งทะเบี ย นข้ อ มูล วิ ทยานิพนธ์เ สร็จ สิ้ นแล้ ว
สามารถดาเนิน การขอแก้ ไขข้อ มูลได้ก่อนวันสุ ดท้ายของภาคการศึก ษาเท่านั้น โดยติดต่ อเจ้ าหน้า ที่คณะเพื่อ กรอก
คาร้องขอแก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบ TU e-Thesis
8. วิทยานิ พนธ์จ ะได้รั บการเผยแพร่ภ ายใน 1 ภาคการศึก ษา นั กศึ กษาสามารถค้น หาวิท ยานิพนธ์ ของ
ตนเองได้ที่คลังวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TU e-Theses) http://beyond.library.tu.ac.th
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