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โปรแกรมการบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis) 

                ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการติดต้ัง
ระบบ iThesis ส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้การก ากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดท าและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThiLIS) ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุถดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

          1. เพื่อให้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
          2. เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษาได้แก่ 

        2.1 การจัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสาร ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
        2.2 การส่งโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับร่าง และปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับ 

สมบูรณ ์

        2.3 การจัดส่งข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผลการสอบ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

        2.4 การจัดส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
     3. เพื่อสามารถจัดเก็บปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไปยังคลังปัญญาของสถาบัน (Intellectual 
Repository) และคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai Digital Collection)  
 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  https://ithesis.uni.net.th/ 
 

 

https://ithesis.uni.net.th/
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การท างานของระบบ iThesis 
 

มีองค์ประกอบของระบบ ดังนี้ 
 

โปรแกรมของระบบ iThesis 
   1. Web Browser (Highly recommend Google Chrome)  
   2. Microsoft Word (Support Microsoft Word 2010, 2013,2016)  
   3. EndNote  
 
          ขอบเขตของระบบ iThesis  
             1.ใช้ Web portal เป็นส่วนการใช้งานส าหรับจัดการข้อมูล กรอกข้อมูลท าปริญญานิพนธ์/ 
           สารนิพนธ์ ส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ กรอกข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และสร้างใบ  
             2. น าส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
           ใช้ Microsoft Word Add-in เป็นส่วนการใช้งานเขียนเนื้อหาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 
          ผู้ใช้งานระบบ iThesis ได้แก ่
              1. นิสิตนักศึกษา 
              2. อาจารย์ที่ปรึกษา 
              3. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
              4. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
              5. ผู้ดูแลระบบ 
 
          นิสิตนักศึกษา (Student) 
              1. กรอกข้อมูลการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
              2. ส่งโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ 
              3. กรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบน าส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
                  - ผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (After Defense) 
                  - หมวดหมู่ของงานวิจัย (Research Mapping) 
                  - การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Publication) 
              4. ส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และใบน าส่งวิทยานิพนธ์ 
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           อาจารย์ท่ีปรึกษา (Advisor) 
              1. ได้รับอีเมลแจ้งค าร้องขอให้อนุมัติ และอีเมลส าเนาแจ้งผลการอนุมัติ 
                 - โครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
                 - ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับร่าง 
                 - ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
              2. พิจารณาอนุมัติเอกสารปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านลิงค์ ที่แนบมาในอีเมล 
              3. ให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูลหมวดหมู่การท าวิจัย (Research Mapping)  
            ที่เก่ียวข้องกับการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนิสิตนักศึกษา 
 
           เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate Staff) 
              1. ตรวจสอบข้อมูลการส่งโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
            ฉบับสมบูรณ์ 
              2. รับมอบสิทธิ์การใช้งานระบบจากนิสิตนักศึกษา 
              3. ตรวจรับเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และใบน าส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
              4. ก าหนดสิทธิ์เจา้หน้าที่ดูแลบัณฑิตศึกษาระดับสาขาวิชา   
 
            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Librarian)  

1. ส่งไฟล์ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไปยังคลังปัญญาของสถาบัน (IR) 
2. ส่งไฟล์ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไปยังคลังข้อมูล สกอ. (TDC) 

 
            ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
             1. การจัดการข้อมูลหลัก  
                  - นิสิตนักศึกษา 
                  - อาจารย์ที่ปรึกษา 
                  - เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา  
             2. การน าเข้าข้อมูลส าคัญเข้าสู่ระบบ 
             3. การจัดการข้อมูลของระบบ 
                  - วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น ๆ 
                  - เนื้อความของอีเมลที่ส่งออกจากระบบ 
                  - ข้อมูลวารสารการตีพิมพ์บทความ 
                  - เงื่อนไขการจบการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
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แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานของระบบ iThesis 
 

 
 

การศึกษาใช้งานระบบ iThesis 
 
ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบได้จาก 
1. เอกสารคู่มือการใช้ระบบ 
2. ดูวิดีโอแนะน าการใช้ระบบ http://grad.swu.ac.th/ 
3. การเข้ารับอบรมการใช้ระบบ 
4. สอบถามเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อก าหนดการใช้ระบบ iThesis 
 

1. ผู้ใช้ระบบต้องใช้ Buasri ID ส าหรับเข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(เท่านั้น) 
2. โปรแกรมส าหรับการใช้งานระบบ iThesis  
   - Web Browser (Highly recommend Google Chrome) 
   - Microsoft Word (Support Microsoft Word 2010,2013,2016 
   - EndNote or MENDELEY 
 

 
 
 

ระบบ iThesis ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

 


