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เจ้าหน้าที่บัณฑิต เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
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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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เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate Staff)

1. พิจำรณำอนุมติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร

2. ตรวจรับเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ 

3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบเล่ม และสถำนะกำรท ำวิทยำนิพนธ์

4. ตรวจสอบข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนบัณฑิตศึกษำ

5. เพิ่มอำจำรย์/กรรมกำรภำยนอก

6. ก ำหนดสิทธิ์เจ้ำหน้ำที่ดูแลบัณฑิตศึกษำระดับสำขำวิชำ 
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำระดับคณะที่ก ำหนด)

7. รับมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบจำกนิสิตนักศึกษำ (optional)
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เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Librarian)

1. ส่งไฟล์ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของสถำบัน (IR)

2. ส่งไฟล์ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังข้อมูลของสกอ. (TDC)
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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) 
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▪ 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

พิจารณาการแก้ไขRe-Generate Template

(กรณีที่มี Process ค้ำงอยู่ในข้ันตอนใดๆ ก็ตำมจะไม่สำมำรถขอแก้ไขหัวข้อได้)

ด าเนินการต่อ



5.Edit Proposal (optional)
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หลังจากอนุมัติโครงร่างฯ แล้ว

แจ้งขอแก้ไขหัวขอ้วิทยานพินธ์ พิจารณาการขอแก้ไข ฯ พิจารณาอนุมัติ



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

แจ้งขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พิจารณาการขอแก้ไข ฯ พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาการขอแก้ไขสแกนลบเล่มที่ขอแก้ไข



7.Transfer Process
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ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส่งวิทยานิพนธ์ (มีลายน  า) ไปยัง IR

ส่งวิทยานิพนธ์ (มีลายน  า) ไปยัง TDC

เจ้าหน้าที่หอสมุด



เมนูการใช้งานส าหรบัเจ้าหน้าที่บณัฑิตศกึษา
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การใช้งานในกระบวนการอนมุัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
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เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตจะได้รับอีเมล หลังผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงฯ จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ



1.PROPOSAL
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สำมำรถเปิดแบบฟอร์มกำรอนุมัตผิำ่นอเีมลหรือเมน ูPROPOSAL ก็ได้



ตัวอย่ำงหน้ำพิจำรณำอนุมัติ
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ตัวอย่ำงรำยงำนจำกระบบอักขรำวิสุทธิ์
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• จะต้องตรวจอักขรำวิสุทธิ์ก่อน จึง
จะส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำได้

• เอกสำรวิทยำนิพนธ์อยู่คอลัมน์ซ้ำย 
เอกสำรที่คล้ำยคลึงอยู่คอลัมน์ขวำ

• 1 แถบสี ต่อ 1 แหล่งเอกสำรที่
คล้ำยคลึง

(3)



2.DRAFT VERSION + 3.COMPLETE VERSION
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ตรวจสอบกำรอนมุัตวิิทยำนิพนธ์ฉบับรำ่งและฉบบัสมบรูณ์ สำมำรถ Export ไฟล์ CSV ได้



4.PUBLICATION
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ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลกำรเผยแพร่กำรตีพิมพ์งำนวิจัย เช่น กำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร 
กำรประชุมทำงวิชำกำร หรือกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งนิสิตนักศึกษำจะเป็นผู้กรอกข้อมูล



5.COMPLETED HARDCOPY
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ใช้ตรวจสอบรำยชื่อผู้ทีส่่งเลม่วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รับกำรได้สแกนบำร์โค้ดแลว้ 
พร้อมตรวจสอบสถำนะกำรสง่ไปยังคลังปัญญำ (IR)



6.BARCODE
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ใช้ส ำหรับรับเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ โดยตรวจสอบข้อมลูประกอบเลม่วิทยำนพินธ์
จำกใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ (SUBMISSION DOCUMENT)



6.BARCODE (ต่อ)
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หำกส่งเข้ำ IR แล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรส่งเลม่วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ได้



กำรตรวจสอบเอกสำรน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

• ข้อมูลพ้ืนฐำนของนิสิตนักศึกษำ
• ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์
• ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ และกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
• Report Data

• ผลกำรตรวจกำรคัดลอกผลงำนวิจัย
• Turnitin
• อักขรำวิสุทธิ์

• ข้อมูลผลกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (After Defense)
• หมวดหมู่ของงำนวิจัย (Research Mapping)
• ข้อมูลกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ (Publication)
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7. ALL STATUS
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iThesis 2017 สำมำรถตรวจสอบสถำนะตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ของผู้เรียนได้



7. ALL STATUS (ต่อ)
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กำรรับเอกสำรกรณทีี่มีกำรสร้ำงเอกสำรเพิ่มในกระบวนกำรของ iThesis



8.ADVISOR/ADVISEE
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ใช้ตรวจสอบภำระงำนของอำจำรย์แตล่ะท่ำน 
ทั้งอำจำรย์ที่ปรกึษำหลกั (Advisor) และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) 



9.MANAGE ADVISOR/EXAMINER
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ใช้ตรวจสอบข้อมลูอำจำรย์ภำยในสถำบันกำรศึกษำ และเพิ่มอำจำรย์/กรรมกำรภำยนอก
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10.ROLES & CAPABILITIES - Graduate Staff

ตรวจสอบรำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลบัณฑิตศึกษำ แบ่งกลุ่มตำมคณะ และตำมสำขำวิชำ
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10.ROLES & CAPABILITIES - Manage Staff

ก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนระบบของเจ้ำหน้ำที่ทั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลบัณฑิตศึกษำระดับสำขำวิชำ



ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
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13.PORTFOLIO
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ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ พร้อมทั้งยังสำมำรถ
ค้นหำผู้เชี่ยวชำญผ่ำนบริกำรข้อมูลของ สกอ. ได้
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ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
Librarian



1.INTELLECTUAL REPOSITORY
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ใช้งำนเพื่อส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ำคลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ (IR)



2.THAI DIGITAL COLLECTION
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ใช้งำนเพื่อส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยัง สกอ. (TDC-AS)
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สาธิตการใช้งานระบบ
Demonstration



Learn more: http://tinyurl.com/y8xmueqr และ http://tinyurl.com/y76jbe8u
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Question & Answer
Thank you for your attention


