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Integrated Thesis & Research Management System iThesis 2017

นิสิตนักศึกษา
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1. แนะน าระบบ iThesis

2. การใช้งานระบบส าหรับจัดท าวิทยานิพนธ์

3. ความสามารถเพ่ิมเติมในรุ่น 2017

4. สาธิตการใช้งานระบบ
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

• อ ำนวยควำมสะดวกนิสิตสำมำรถจัดท ำรูปเล่มได้ตำมที่ก ำหนด

• ลดภำระงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจรูปเล่ม 

• ลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ

• เพิ่มช่องทำงกำรกำรติดต่อระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำ และนิสิตนักศึกษำ

• ลดควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บใน 
TDC กับฉบับพิมพ์ (hardcopy)

• ควบคุมคุณภำพเอกสำรทำงวิชำกำร
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Definition
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วิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ 
(Complete)

วิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำง 
(Draft)

โครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ 
(Proposal)

ระดับเอกสารวิทยานิพนธ์
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แนะน าระบบ iThesis
Overview
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iThesis Features
The best way to manage your thesis

Thesis Management
กำรใช้งำนระบบ iThesis ร่วมกับ Ms Word และ Endnote หรือ Mendeley ส ำหรับเขียนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 
ท้ังโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง จนถึงส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมท้ังจัดเก็บข้อมูลท่ีส ำคัญในระบบ

Version Control
จัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์เวอร์ชั่นต่ำง ๆ ท้ังไฟล์ .docx ท่ีได้จำก Ms Word และไฟล์ pdf ท่ีระบบสร้ำงให้อัตโนมัติ

Template Controller
ก ำหนดและควบคุมรูปแบบหน้ำเอกสำรวิทยำนิพนธ์บน Ms Word

Advisor - Advisee Relationship
จัดเก็บประวัติกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงนิสิตนักศึกษำกับอำจำรย์ท่ีปรึกษำ

Plagiarism Checker
เช่ือมต่อกับระบบอักขรำวิสุทธิ์ เพ่ือตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวรรณกรรม

Contribute to Research Community
ส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ไปยังคลังปัญญำสถำบันกำรศึกษำและ สกอ.
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iThesis Features
Improve the thesis management

Research Planning
วำงแผนกำรวิจัยตำมที่ผู้เรียนต้องกำร น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ พร้อมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ

Literature Search
สำมำรถสืบค้นวิทยำนิพนธ์ และแนะน ำวิทยำนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสำขำ

Proposal Committee and Template
ก ำหนดคณะกรรมกำรสอบและควบคุมรูปแบบหน้ำเอกสำรของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ แยกจำกวิทยำนิพนธ์

iThesis for Advisor
สำมำรถใช้งำนได้ทั้ง Web portal และ Add-in สรุปข้อมูลภำระงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ

Portfolio
แนะน ำ รับรอง และจัดเก็บผลงำนกำรเผยแพร่งำนวิจัย และอื่น ๆ ของอำจำรย์ พร้อมก ำหนดต ำแหน่ง
บริหำร



Web portal
เป็นส่วนกำรใช้งำนส ำหรับจัดกำรข้อมูล 
กรอกข้อมูลท ำวิทยำนิพนธ์ ส่งวิทยำนิพนธ์ 
อนุมัติวิทยำนิพนธ์ กรอกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ 
และสร้ำงใบน ำส่งเล่มวิทยำนิพนธ์
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MS Word Add-in
เป็นส่วนกำรใช้งำนสร้ำงเทมเพลต
และเขียนเนื้อหำวิทยำนิพนธ์

ขอบเขตของระบบ iThesis
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โปรแกรมส าหรับการใช้งานระบบ iThesis

1.Web Browser 
(Highly recommend Google Chrome)

2.Microsoft Word on Windows OS
(recommend MS Word 2013, 2016)

3.Reference Manager
(support EndNote or MENDELEY)



ผู้ใช้งานระบบ

นิสิตนักศึกษำ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ

เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด

ผู้ดูแลระบบ
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นิสิตนักศึกษา (Student)

• กรอกข้อมูลกำรท ำวิทยำนิพนธ์

• เขียนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ (MS Word + iThesis Add-in)

• ส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

• กรอกข้อมูลเพ่ือสร้ำงใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์
• ผลกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (After Defense)
• หมวดหมู่ของงำนวิจัย (Research Mapping)
• กำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ (Publication)

• ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์
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1. กรอกข้อมูลกำรท ำวิทยำนิพนธ์

2. Generate Template / Re-generate

3. เขียนเนื้อหำวิทยำนิพนธ์

4. Save to Cloud

5. Select > save as Proposal/Draft/Complete version

6. Proposal/Draft/Complete version approval (email) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 12

▪ Topic
▪ Advisor/Committee
▪ Biography
▪ Template setting
▪ Abstract TH/EN
▪ Acknowledgement

นิสิตนักศึกษา

อาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิตฯ

การด าเนินงานด้วยระบบ iThesis



1.Proposal Process
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กรอกข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์ เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์

พิจารณาอนุมัติพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตฯ



2.Draft Process
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นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตฯ

กรอกข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

พิจารณาอนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์



3.Complete Process
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นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตฯ

กรอกข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พิจารณาอนุมัติและตรวจสอบเล่มตรวจรับเล่ม



4.Edit Topic (optional)
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หลังจากผ่านอนุมัติโครงร่างฯ แล้ว

แจ้งขอแก้ไขหัวขอ้ พิจารณาการขอแก้ไข ฯ พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์Re-Generate Template

(กรณีที่มี Process ค้ำงอยู่ในข้ันตอนใดๆ ก็ตำมจะไม่สำมำรถขอแก้ไขหัวข้อได้)

ด าเนินการต่อ



5.Edit Proposal (optional)
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หลังจากอนุมัติโครงร่างฯ แล้ว

แจ้งขอแก้ไข Proposal (topic,Committee) พิจารณาการขอแก้ไข ฯ พิจารณาอนุมัติ

เมื่ออำจำรย์อนุมัติกำรขอแก้ไข Proposal ระบบ
จะยกเลิกกำรอนุมัติ Proposal ฉบับก่อนหน้ำ
และเริ่มขั้นตอน Proposal ใหม่



6.Revise Complete (หากส่งเข้า IR แล้ว จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้)
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หลังจากตรวจรับเล่ม

แจ้งขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พิจารณาการขอแก้ไข ฯ พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาการขอแก้ไขสแกนลบเล่มที่ขอแก้ไข
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การใช้งานระบบส าหรับจัดท าวิทยานิพนธ์
Screen



1.Microsoft Word Add-in
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ติดตั้ง iThesis Add-in (รับชมซ้ ำได้ที่ https://youtu.be/9_i_iYLVCaQ?t=26m19s)



2.LOGIN to iThesis web portal
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(1)

(2)



3.Settings
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1. Add-in Activate Key เป็น
รหัสผ่ำน เพื่อยืนยันตัวบุคคลของ
โปรแกรม iThesis Add-in ซึ่งนิสิต
นักศึกษำจะกรอกเฉพำะกำรเข้ำใช้
งำน Add-in ครั้งแรก

2. ใส่รูปประจ ำตัว (Profile photo)



4.YOU PROFILE
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นิสิตนักศึกษำตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ใน Basic Information
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ใส่เบอร์ติดต่อที่เมนู Contact Information และสำมำรถใส่อีเมลส่วนตัวเพิ่มได้

4.YOU PROFILE (ต่อ)



5.ELECTRONIC FORM – Proposal
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กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์



5.ELECTRONIC FORM - Proposal

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 26

ขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (กรณีที่ผ่ำน Proposal แล้ว)



5.ELECTRONIC FORM – Proposal (ต่อ)
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กรอกข้อมูลอำจำรย์ คณะกรรมกำรสอบ และต ำแหน่งทำงวิชำกำรของทกุทำ่น
กรอกเบอรต์ิดตอ่ส ำหรบัอำจำรย์ที่ปรกึษำหลกั ที่เมนูย่อย Committee & Examiner



5.ELECTRONIC FORM – Proposal (ต่อ)
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กรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนเล่มวิทยำนิพนธ์ และตั้งค่ำรูปแบบเล่มวิทยำนิพนธ์



6.Microsoft Word > iThesis Add-in
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Login > Generate Template > เขียนเนื้อหำ > Save to Cloud



7.REVISION & APPROVAL
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เลือก version > Check Plagiarism > เขียนข้อควำม + แนบไฟล์ > ส่งขอพิจำรณำอนุมัติ



8.กระบวนการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา

เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตจะได้รับอเีมล หลังผ่ำนกำรอนมุัตจิำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
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ตัวอย่ำงหน้ำพิจำรณำอนุมัติ
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1
2 3

4

ไม่ต้องเปิดอีเมลทุกฉบับ



ตัวอย่ำงรำยงำนจำกระบบอักขรำวิสุทธิ์
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• จะต้องตรวจอักขรำวิสุทธิ์ก่อน จึง
จะส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำได้

• เอกสำรวิทยำนิพนธ์อยู่คอลัมน์ซ้ำย 
เอกสำรที่คล้ำยคลึงอยู่คอลัมน์ขวำ

• 1 แถบสี ต่อ 1 แหล่งเอกสำรที่
คล้ำยคลึง



ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรอนุมัติ (นิสิตนักศึกษำ)
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ระบบจะส่งอีเมลไปยังทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม



9.ELECTRONIC FORM - Thesis
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กรอกข้อมูลบทคัดย่อ (Abstract) และกิตติกรรรมประกำศ



10.REPORT DATA
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รำยงำนข้อมูลประกอบเล่มวทิยำนิพนธ์ก่อนสง่ Complete version



10.REPORT DATA (ต่อ)
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Research Mapping: ระบุหมวดหมู่ของงำนวิจัย 
เพื่อให้สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล 

และกำรออกรำยงำนต่ำง ๆ ในอนำคต

Publications: ระบุกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย



11.REVISION & APPROVAL - COMPLETE
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วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ส่งบัณฑิตศึกษำคือ ไฟล์ Final ในกำรอนุมัติ Complete version



12.SUBMISSION DOCUMENT
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สร้ำงใบน ำสง่วิทยำนิพนธ์ได้ หลังจำกอำจำรย์ที่ปรกึษำอนมุัตวิิทยำนพินธ์ฉบับสมบูรณ ์
ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมลูประกอบเล่มวิทยำนพินธ์ 



กำรตรวจสอบเอกสำรน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

• ข้อมูลพ้ืนฐำนของนิสิตนักศึกษำ
• ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์
• ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ และกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
• Report Data

• ผลกำรตรวจกำรคัดลอกผลงำนวิจัย
• Turnitin
• อักขรำวิสุทธิ์

• ข้อมูลผลกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (After Defense)
• หมวดหมู่ของงำนวิจัย (Research Mapping)
• ข้อมูลกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ (Publication)

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 40



13 Research Planning
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สถำบันกำรศึกษำจะก ำหนด Task และ/หรือนิสิตนักศึกษำสำมำรถเพิ่มรำยกำรย่อยได้เอง



13 Research Planning (ต่อ)
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สำมำรถรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ใน Task สีฟ้ำ



14 Milestones & Prerequisite Documents
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*การจัดเตรียมเอกสารให้ดาวน์โหลด/อัพโหลด ขึ้นกับการตั้งค่าระบบของสถาบันการศึกษา



15 Search Publications & Theses
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*ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับบริการของสถาบันการศึกษาและ สกอ.



16 Researchers
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*ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ขึ้นกับการรับรองผลงานของอาจารย์



17 การใช้งาน Microsoft Word ร่วมกับ iThesis
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1. เครื่องมือ Paragraph mark, Navigation Pane, Gridlines, Section Breaks

2. กำรใช้ Styles เพื่อก ำหนดหัวเรื่องในหน้ำสำรบัญ

3. กำรสร้ำงค ำอธิบำย (caption) และสร้ำงสำรบัญรูปภำพ/ตำรำง

4. กำรลดขนำดรูปภำพ

5. กำรสร้ำง Caption chapter number
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17.1 Paragraph mark, Navigation Pane, Gridlines, Section Breaks

เครื่องหมำยกำรจัดรูปแบบต่ำง ๆ จะมีประโยชน์ ส ำหรับกำรออกแบบเนื้อหำในเอกสำร
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17.1 Paragraph mark, Navigation Pane, Gridlines, Section Breaks

เครื่องหมำยกำรจัดรูปแบบต่ำง ๆ จะมีประโยชน์ ส ำหรับกำรออกแบบเนื้อหำในเอกสำร
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17.2 การใช้ Styles เพ่ือก าหนดหัวเรื่องในหน้าสารบัญ

ก ำหนดรูปแบบของ Stlye > ก ำหนด Style ให้กับหัวข้อต่ำง ๆ ในเนื้อหำ > Bookmark
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17.4 การลดขนาดรูปภาพ

ดับเบิลคลิกที่รูป > Compress Pictures > ก ำหนดขนำดที่ต้องกำร



17.5 INSERT CAPTION

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 51

เปิดใช้งำนกำรสร้ำงสำรบัญตำรำงและรูปภำพ พร้อมก ำหนดค ำอธิบำยที่ต้องกำร



17.5 INSERT CAPTION (ต่อ) 
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ระบบจะ Generate Template โดยเพิ่มหน้ำสำรบัญตำรำง และหน้ำสำรบัญรูปภำพให้



17.5 INSERT CAPTION (ต่อ) 
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เลือกรูป/ตำรำงที่ต้องกำร > คลิก Figure > ก ำหนดค ำอธิบำยภำพ > คลิก Bookmark
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18 การใช้งาน Reference Manager ร่วมกับ MS Word  (Endnote)

เลือกรำยกำรอ้ำงอิง > ก ำหนด Style > Insert Selected Citation(s)



19 INTEGRATION
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*การ Restore ข้อมูล นิสิตนักศึกษายังไม่สามารถด านเนินการได้เอง
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สาธิตการใช้งานระบบ
Demonstration



Learn more: https://ithesis.uni.net.th/kb
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Question & Answer
Thank you for your attention


