
ผ�านเว็บไซต�

ส�วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คู�มือการส�งไฟล�วิทยานิพนธ�

จัดทำโดย
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร�

คู�มือการส�งไฟล�วิทยานิพนธ�

จัดทำโดย
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร�



คู�มือการส�งไฟล� วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�
http://e-thesis.mcu.ac.th/

สารบัญ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

หัวข�อ หน�า
Login เพืèอส�งวิทยานิพนธ�เข�าสู�ระบบ

การกรอกข�อมูลวิทยานิพนธ�

การแนบไฟล�วิทยานิพนธ�

การแก�ไขข�อมูล

1

3

11

13



http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/login เขาสูระบบ ที่ 1.

ภาพที่ 1 แสดงหนาเว็บไซต

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
 Login เข�าสู�ระบบ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"
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กรอกขอมูลที่ไดรับจากผูประสานงานหลักสูตร/เจาหนาที่ โดยคลิกที่ “เขาสูระบบ” ดังภาพที่ 2

เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะแสดงขอมูล  ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 แสดงหนาเขาสูระบบ

ภาพที่ 3 แสดงหนาเขาสูระบบสำเร็จ

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
 Login เข�าสู�ระบบ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/

กรอกขอมูลท่ีไดรับ
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การกรอกขอมูลวิทยานิพนธ2.

ภาพที่ 4 แสดงหัวขอ “วิทยานิพนธ”

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
การกรอกข�อมูล

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

วิทยานิพนธ�

1. เลือกหัวขอ “วิทยานิพนธ” ดังภาพที่ 4

http://e-thesis.mcu.ac.th/

ภาพที่ 5 แสดงหัวขอ “อัพโหลดวิทยานิพนธ”

2. เลือกหัวขอ “อัพโหลดวิทยานิพนธ” ดังภาพที่ 5

http://e-thesis.mcu.ac.th/
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http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/

สวนท่ี 1 ใสภาพหนาปก

สวนท่ี 4 กดเพ่ิมวิทยานิพนธ

สวนท่ี 2
ขอมูลรายละเอียดของ
รายการวิทยานิพนธ

สวนท่ี 3
บทคัดยอภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จะปรากฏหนา “เพิ่มวิทยานิพนธ” ใหกรอกขอมูลดังรายละเอียดที่ปรากฏ ดังภาพที่ 6

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

ภาพที่ 6 แสดงการกรอกขอมูลวิทยานิพนธ
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หมายเหตุการกรอกขอมูลใหกรอกดังนี้

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางหนาปกขนาด A4 ที่ตองใชในการสงไฟลวิทยานิพนธ

1. ภาพปก คือ ไฟลรูปภาพ นามสกุล .jpg  ที่เปนหนาแรกของเลมวิทยานิพนธ 
มีขนาดเทากับ A4 เทานั้น ดังภาพที่ 7

5



การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

ภาพที่ 8 แสดงการเลือกขอมูลในหัวขอ “ประเภท”

2. ประเภท ใหเลือกประเภทใหตรงกับไฟลวิทยานิพนธ ที่จะสงไฟล มีดวยกัน 3 ประเภท 
คือ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และ ดุษฎีนิพนธ ดังภาพที่ 8

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใหใสขอมูลชื่อเรื่อง ตามหัวขอที่ตองการสงวิทยานิพนธ ถาใน
ชื่อเรื่องเปนการเวนระยะหางใหเวนแค 1 เคาะ โดยเอามาจาก หัวหนาบทคัดยอภาษาไทย
ดังภาพที่ 9, 10 และ 11

ภาพที่ 9 แสดงเนื้อหาหนาบทคัดยอภาษาไทยเลมวิทยานิพนธที่ตองการอัพโหลด

ภาพที่ 10 แสดงตำแหนงใสชื่อเรื่องภาษาไทย

ภาพที่ 11 แสดงการใสชื่อเรื่องภาษาไทย

การศึกษาเชิงวิเคราะหบทบาทดานการศึกษาของสมเด็จพระพุฒาจารย (โตพฺรหฺมรํสี) ท่ีมีตอสังคมไทย

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"
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การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

4. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใหใสขอมูลชื่อเรื่อง ตามหัวขอที่ตองการสงวิทยานิพนธ ถาใน
ชื่อเรื่องเปนการเวนระยะหางใหเวนแค 1 เคาะ โดยเอามาจาก หัวหนาบทคัดยอภาษา
อังกฤษ ดังภาพที่ 12, 13 และ 14

ภาพที่ 12 แสดงเนื้อหาหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษเลมวิทยานิพนธที่ตองการอัพโหลด

ภาพที่ 13 แสดงตำแหนงใสชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 14 แสดงการใสชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

� � �� � � �� � �� � � �� � � � � �� � �� � � �� � � � � � �� � � � �� � �� �� � �� �  � � � �� � � � �
 � � � � ā� ā� �� � �	� � � �
 � � �  � � � � � � ���� � �� � � � �� � � �� � �

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"
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การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

5. ผูวิจัย, ที่ปรึกษา1, ที่ปรึกษา2, ที่ปรึกษา3, วันสำเร็จการศึกษา, สวนงานจัดการศึกษา,
ชื่อปริญญา, ระดับปริญญา และ สาขาวิชา ใหใสขอมูลที่ปรากฏอยูดานบนของบทคัดยอ
ภาษาไทย ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงการขอมูลที่ปรากฏอยูดานบนของบทคัดยอภาษาไทย

ภาพที่ 16 แสดงสวนขอมูลที่ใสหนาเว็บการสงไฟลวิทยานิพนธ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

ผูวิจัย

ช่ือปริญญา

วันสําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

ท่ีปรึกษา1, ท่ีปรึกษา2,
ท่ีปรึกษา3
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การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

6. บทคัดยอภาษาไทย ใหคัดลอกจากไฟลเลมสมบูรณแลวนำมาวาง ตอจากนั้นใหจัดรูปแบบ
โดยเลือกที่รูปแบบตัวอักษร โดยเลือกที่ Format > Fonts>Times New Roman และเลือก
ขนาดตัวอักษร โดยเลือกที่ Format > Font size>12 pt ดังภาพที่ 17, 18, 19 และ 20

ภาพที่ 18 แสดงการใสขอมูลบทคัดยอภาษาไทย

ภาพที่ 19 แสดงการตั้งคารูปแบบตัวอักษร

ภาพที่ 17 แสดงสวนขอมูลบทคัดยอภาษาไทย

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

ภาพที่ 20 แสดงการตั้งคาขนาดตัวอักษร
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การกรอกข�อมูล
วิทยานิพนธ�

7. บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหคัดลอกจากไฟลเลมสมบูรณแลวนำมาวาง ตอจากนั้นใหจัดรูปแบบ
โดยเลือกที่รูปแบบตัวอักษร โดยเลือกที่ Format > Fonts>Times New Roman และเลือก
ขนาดตัวอักษร โดยเลือกที่ Format > Font size>12 pt ดังภาพที่ 21, 22, 23 และ 24

ภาพที่ 22 แสดงการใสขอมูลบทคัดยอภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 23 แสดงการตั้งคารูปแบบตัวอักษร

ภาพที่ 21 แสดงสวนขอมูลบทคัดยอภาษาอังกฤษ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

ภาพที่ 24 แสดงการตั้งคาขนาดตัวอักษร
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การแนบไฟลวิทยานิพนธ3.

ภาพที่ 25 แสดงการอัพโหลดไฟล

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
การแนบไฟล�

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

วิทยานิพนธ�

1. เลือกหัวขอ “อัพโหลด” ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 26 แสดงการอัพโหลดไฟล

จะปรากฏหนา “สำหรับแนบไฟล” ใหเลือกขอมูลดังรายละเอียดที่ปรากฏ ดังภาพที่ 26

1. เลือกช่ือไฟลท่ีอัพโหลด 2. เลือกประเภทของไฟลโหลด

3. เลือกไฟลใหตรงกับช่ือไฟล

4. เลือกอัพโหลดเอกสาร
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เมื่อคลิกอัพโหลดเอกสาร จะมีขอความแจงวา “สรางเอกสารสำเร็จ” ดังภาพที่ 27 และ รายการ
เอกสารที่อัพโหลด ดังภาพที่ 28

***ทานตองแนบไฟล Full Text ทั้ง ไฟล Word และ PDF ทางสวนหอสมุดกลาง
ถึงดำเนินการตรวจเอกสารของทานให***

ภาพที่ 27 แสดงขอความแจงวา “สรางเอกสารสำเร็จ”

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
การแนบไฟล�

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

วิทยานิพนธ�

ภาพที่ 28 แสดงรายการที่อัพโหลด
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การแกไขขอมูล เมื่อมีการแจงความผิดพลาดของการสงขอมูล4.

คู�มือการส�งไฟล�
วิทยานิพนธ�ผ�านเว็บไซต�

http://e-thesis.mcu.ac.th/
การแก�ไขข�อมูล 

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

เขาเว็บไซต                                               ดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 แสดงเพื่อหนาเว็บไซตเพื่อเขาสูระบบ

http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/ 1. เขาสูเว็บไซต

3. ใสขอมูลท่ีทําการ
ลงทะเบียนไว

2. คลิก “เขาสูระบบ”

4. “เขาสูระบบ”
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การแก�ไขข�อมูล

เมื่อเขาเว็บไซตแลว ใหเลือกเมนู “วิทยานิพนธ” ตอจากนั้นใหเลือกที่ “การแกไข”
ดังภาพที่ 30 ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 30 แสดงเมนู เพื่อเขาสูการแกไข

ภาพที่ 31 แสดงเมนู การแกไข

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/

2. เลือก “ วิทยานิพนธ ”

1. เลือก “ โปรไฟล ”

 เลือก “ แกไข ”
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การแก�ไขข�อมูล

แสดงขอมูลการ “การแกไข” ใหแกไขขอมูลตามที่เจาหนาที่แจง แลวคลิก อัพเดท ดังภาพที่ 32

ภาพที่ 32 แสดงเมนูอัพเดทเมื่อแกไขขอมูลเสร็จ

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

แกไขขอมูลเสร็จ กด “อัพเดท”
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การแก�ไขข�อมูล

เมื่อแกไขขอมูลเสร็จตามที่เจาหนาที่แจง จะขึ้นขอความ “อัปเดตวิทยานิพนธเรียบรอย”
ดังภาพที่ 33

เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว จะขึ้นสถานะ “ยืนยันแลว” ดังภาพที่ 34

ภาพที่ 33 แสดงขอความการแกไขขอมูลเรียบแลว

ภาพที่ 34 แสดงขอความการสงขอมูลถูกตอง

"คูมือการสงไฟลวิทยานิพนธผานเว็บไซต   โดย..ศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร"

http://e-thesis.mcu.ac.th/

http://e-thesis.mcu.ac.th/
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