
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง การใช้งานระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

------------------------------------------- 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายในการน าระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) มาใช้ในการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น  เพ่ือให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและ
มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จึงออกประกาศการใช้งานระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ส าหรับสถาบัน 
อุดมศึกษา (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

๑. สิทธิที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัยในการใช้ระบบ iThesis  
    ๑.๑ นิสิตที่ใช้ระบบ iThesis จะได้สิทธิในการใช้ License โปรแกรม Microsoft Word รายปีจาก

มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    ๑.๒ นิสิตจัดส่งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยผ่านระบบ 

iThesis แทนการส่งรูปเล่ม  
 

๒. ประโยชน์และความสะดวกที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับในการใช้ระบบ iThesis  
    ๒.๑ การจัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ถูกต้องและเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องตรวจรูปแบบอีก 
    ๒.๒ การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับร่าง และ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา รวมทั้งการติดตามงานสามารถท าได้
สะดวกรวดเร็ว ในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบงานและติดตามความก้าวหน้าผลงานของนิสิตโดย
ผ่านระบบ iThesis ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน  

    ๒.๓ การจัดส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย     
รวมทั้งการจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ท าได้สะดวกและรวดเร็วโดยผ่านระบบ iThesis  



๒ 
 

    ๒.๔ นิสิตมีความสะดวกในการใช้งานระบบ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์        
ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา  

    ๒.๕ นิสิตสามารถใช้โปรแกรมแกรมต่าง ๆ ร่วมกันในระบบ iThesis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น       
ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของผลงาน รวมทั้งใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการ
ข้อมูลบรรณานุกรมอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น 

 

๓. ประโยชน์และความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในการใช้ระบบ iThesis  
    ๓.๑ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และ   

การค้นคว้าอิสระ โดยเฉพาะการตรวจสอบความซ้ าซ้อน และการป้องกันการคัดลอกผลงานของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    ๓.๒ ไม่ต้องตรวจรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตอีก รวมทั้งไม่ต้องจ่ายค่าตรวจ
รูปแบบ 

    ๓.๓ การรับส่งไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์โดยผ่านระบบ iThesis มี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อมูล โดยไม่ต้องจัดส่งเป็นซีดีรอมเหมือนที่       
ผ่านมา 

    ๓.๔ สามารถบริหารจัดการรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ตรวจสอบและประกันคุณภาพการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นิสิตและการด าเนินงานของคณาจารย์ อีกทั้งยังมีรายงานส าหรับผู้บริหารครบถ้วน และสามารถส่งต่อข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 

๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานจัดท าและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้  

    ๔.๑ จัดเก็บครั้งเดียว อัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณ ี
          ๔.๑.๑ นิสิตแรกเข้า โดยเริ่มจัดเก็บกับนิสิตใหม่ตั้งแต่รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
          ๔.๑.๒ นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้เสนอเค้าโครง (Proposal) เพ่ือขออนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัย 
    ๔.๒ นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครง (Proposal) จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

ก าหนดให้นิสิตได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรม   
อักขราวิสุทธิ์เพียงอย่างเดียว 



๓ 
 

๕. มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะมีคู่มือแนะน าการใช้งานระบบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ทีส่ะดวกและเหมาะสม  

๖. ให้เริ่มใช้ระบบก ากับคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ส าหรับสถาบันอุดม    
ศึกษา (iThesis) กับการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้  

    ๖.๑ นิสิตใหม่ตั้งแต่รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
    ๖.๒ นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้เสนอเค้าโครง (Proposal) เพ่ือขออนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัย 
    ๖.๓ นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครง (Proposal) จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 

ก าหนดให้นิสิตได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้โปรแกรม   
อักขราวิสุทธิ์เพียงอย่างเดียว 

๗. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่อาจารย์       

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบ, ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๕   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

 

                                                                 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ช านิ) 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 


