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1. บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค์ 

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System ( iThesis) ถูกพัฒนำขึ้นมำ
ภำยใต้กลไกด้ำนกำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์และสำร
นิพนธ์ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษำในกำร  (1) จัดท ำรูปเล่มตำมรูปแบบเอกสำรที่ก ำหนด (2) 
รองรับกำรจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ (3) รองรับกำรจัดส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ (4) บันทึกผลกำรสอบ ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ และกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัย นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของ
สถำบันกำรศึกษำ (Intellectual Repository) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับห้องสมุดในกำรสร้ำงคลังข้อมูล
งำนวิจัย และจัดส่งไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์
ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชำคมวิจัยและประชำชนผู้สนใจ 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ืออธิบำยรำยละเอียด วิธีกำรใช้งำนของระบบไอทีสิสส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดย
อธิบำยถึง 

- กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล (web portal)  
- กำรใช้งำน iThesis Add-in ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมส ำหรับติดตั้งทีใ่ช้งำนร่วมกับ Microsoft Word  
- กำรใช้งำนในกระบวนกำรอนุมัติ 

รวมทั้งกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของระบบไอทีสิส 

1.2 ค ำนิยำม 

เนื่องด้วยค ำเรียกวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำมีควำม
แตกต่ำงกัน อำทิเช่น วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอกของบำงสถำบันกำรศึกษำ เรียกว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะ
ที่บำงสถำบันกำรศึกษำ ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ใช้ค ำเรียกเดียวกันว่ำ วิทยำนิพนธ์ ดังนั้น
เพ่ือให้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนดนิยำมให้ค ำว่ำ 
วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
แผน ก  

นอกจำกนี้ค ำเรียกสำรนิพนธ์ในระดับปริญญำโท แผน ข ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำก็มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิ
เช่น บำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ สำรนิพนธ์ และบำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนั้น
เพ่ือให้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบฯไปในทิศทำงเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนดนิยำมให้ค ำว่ำ สารนิพนธ์ 
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หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการ
ทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์  

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 

หมายเหตุ: กำรก ำหนดให้สำรนิพนธ์มีกำรจัดท ำโครงร่ำงและ/หรือฉบับร่ำง ขึ้นอยู่ กับแนวนโยบำยของ
สถำบันกำรศึกษำซึ่งจะก ำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทีสิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก ำหนดกรอบกำรเขียน กำรบริหำรจัดกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำผ่ำน
ระบบได้โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิตนักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงกำรลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ  ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรมตรวจกำรลักลอก
วรรณกรรมชื่อ “อักขรำวิสุทธิ์ ” และจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจจำกโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หำก
สถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้ใช้งำนมำกกว่ำ 1 โปรแกรม 

กำรใช้งำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม iThesis Add-in 
ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะท ำงำนสัมพันธ์
กัน เช่น เมื่อมีกำรแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีกำรเปลี่ยนชื่อกรรมกำรสอบหรือมีกำรแก้ไขข้อมูล
ในส่วนอ่ืน ๆ บนเมนู Electronics form  แม่แบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นโดย add-in ก็จะมีกลไกให้
ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรำกฏในทุก ๆ ส่วนมีควำมสอดคล้องกัน 

ภำพรวมกำรท ำงำนหลักของระบบไอทีสิสสำมำรถอธิบำยได้เป็นแผนภำพดังนี้ 
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ภำพที่ 1 ภำพรวมกำรท ำงำนหลักของระบบ 
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1.3.1 เว็บพอร์ทัล (Web portal) 

เว็บพอร์ทัลสำมำรถแบ่งกำรใช้งำนได้ตำมกลุ่มผู้ใช้งำนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ เจ้ำหน้ำที่
บัณฑิตศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนิสิตนักศึกษำ ซึ่งกำรใช้งำนในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำนจะ
แตกต่ำงกันออกไป ในเอกสำรฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่ำวถึงวิธีกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัลในส่วนของนิสิตนักศึกษำ 

เว็บพอร์ทัล (Web portal) ในกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นนิสิตนักศึกษำ เป็นส่วนกำรท ำงำนที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล
ของนิสิตนักศึกษำในระบบฯ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐำนของนิสิตนักศึกษำ กรอกข้อมูลใน
กำรท ำเล่มวิทยำนิพนธ์ กำรกรอกข้อมูลเพ่ือสร้ำงใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ และส่งวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ในกำรพิจำรณำ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในล ำดับถัดไป 

1.3.2 iThesis Add-in 

ระบบไอทีสิสมีส่วนที่ท ำงำนบนโปรแกรม Microsoft Word  โดยต้องติดตั้งโปรแกรมขนำดเล็กที่ท ำงำนบน 
Microsoft Word หรือที่เรียกว่ำ Add-in  ซึ่งโปรแกรมนี้จะมี 2 เวอร์ชัน คือ 

- เวอร์ชัน x86 ส ำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร 32-bit 
- เวอร์ชัน x64 ส ำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร 64-bit 

ในกำรติดตั้ง Add-in ต้องติดตั้งเวอร์ชันให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำน และต้องติดตั้งลงบนโปรแกรม  
Microsoft Word เวอร์ชัน 2010 ขึ้นไปที่ท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์เท่ำนั้น 

iThesis Add-in ประกอบด้วยเครื่องมือส ำคัญต่ำง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนสร้ำงเทม เพลตเพ่ือเขียนเอกสำร
วิทยำนิพนธ์ และช่วยในกำรบันทึกไฟล์เพ่ือจัดเก็บเข้ำสู่ระบบ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน iThesis 
Add-in ได้แก่ นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่  ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงใน
ล ำดับถัดไป 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีกำรส่งอีเมลมำยังผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรท ำงำนหลักของระบบ ได้แก่ อำจำรย์ที่
ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ และนิสิตนักศึกษำ โดยสำมำรถแบ่งประเภทได้ 3 
ประเภทคือ 

- อีเมลค ำร้องขอให้พิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะมีกำรแนบลิงก์เพ่ือเชื่อมต่อไปยัง
แบบฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส หรือสำมำรถตรวจสอบและอนุมัติได้ผ่ำนกำร Login เข้ำ
สู่ระบบที่เว็บพอร์ทัล  

- อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะเป็นกำรแจ้งให้ทรำบถึงสถำนะของ
กำรอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 5 

- อีเมลแจ้งกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ 

1.5 โปรแกรม EndNote 

โปรแกรม EndNote ผลิตโดย Thomson Reuters ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
อ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของผู้ใช้งำน โดยโปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำร
อ้ำงอิงที่หลำกหลำย เช่น APA16, Numbers ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงได้ตำมที่ทำง
สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/สำขำวิชำก ำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote นั้น กลุ่มผู้ใช้งำนหลัก คือ นิสิต
นักศึกษำ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำรใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ 

1.6 โปรแกรม Mendeley 

โปรแกรม Mendeley ได้ถูก Elsevier ซื้อไปในปี 2013 เพ่ือน ำไปพัฒนำต่อ โดยโปรแกรมดังกล่ำวเป็น
โปรแกรมที่มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์
ของผู้ใช้งำน โปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำรอ้ำงอิงที่หลำกหลำย  โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำร
อ้ำงอิงได้ตำมที่ทำงสถำบันกำรศึกษำ/คณะ/สำขำวิชำก ำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม  Mendeley นั้น กลุ่ม
ผู้ใช้งำนหลัก คือ นิสิตนักศึกษำ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำรใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ 
  



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 6 

2. กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล (Web portal) 

กำรเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสนั้น อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องเข้ำมำที่เ ว็บไซต์ไอทีสิสของ
สถำบันกำรศึกษำที่อำจำรย์สังกัดอยู่ ซึ่งเมื่ออำจำรย์เข้ำมำที่เว็บไซต์ (Website) ของระบบไอทีสิสแล้ว จะพบ
หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลเป็นดังภำพที่ 2  

 
ภำพที่ 2 หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนกำรเริ่มเข้ำใช้งำน 

Tip & Tricks:  การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพ่ือความเสถียรและมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้  Web Browser 
ดังนี้ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Microsoft Edge 

ส่วนประกอบของหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังภำพที่ 3 ได้แก่ 
1. เมนูกำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ 
2. กำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำน 

หมายเหตุ: รูปแบบของโลโก้และชื่อสถำบันบริเวณหัวเว็บ (header) จะแตกต่ำงกันตำมแต่ละ
สถำบันกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 3 ส่วนประกอบในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

2.1 เมนูกำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ 

เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 3 เมนู ดังภำพที่ 4 ได้แก่ 
1. Status 
2. Tutorials 
3. Microsoft Word Add-In  
4. Fact & Figure 

 

ภำพที่ 4 เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

2.1.1 เมนู Status 

เมนู Status เป็นกำรแสดงผลสถำนะของนิสิตนักศึกษำผู้ใช้งำนในระบบ ที่มีกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
(Proposal), วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ผ่ำน
ระบบแล้ว  โดยสำมำรถเลือกภำคกำรศึกษำ และแยกประเภทได้เป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ในระดับ
ปริญญำเอก (Dissertation) วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท (Thesis) หรือสำรนิพนธ์ (Independent Study) 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถดูข้อมูลเป็นรำยคณะได้อีกด้วย ดังภำพที่ 5  
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ภำพที่ 5 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ 

ในบำงสถำบันกำรศึกษำ อำจมีประเภทกำรท ำวิจัยที่ก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพียง
อย่ำงเดียว ดังนั้นในกำรแสดงกรำฟผู้ใช้งำนในระบบ จะแสดงผู้ใช้งำนที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และกำรส่ง
เล่มวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 6 

 
ภำพที่ 6 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ (กรณีมีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพียงอย่ำงเดียว) 
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โดยสำมำรถติดตำมสถำนะของนิสิตนักศึกษำได้เป็นรำยบุคคลภำยใต้ภำควิชำต่ำง ๆ ว่ำผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ในระดับใดแล้ว (สีเขียว หมำยถึง ได้รับกำรอนุมัติแล้ว) และมีกำรระบุข้อมูลกำรเผยแพร่
ผลงำนที่เมนู Report Data แล้วหรือไม่ หำกมีกำรระบุ Publication แล้วจะขึ้นขีดสีส้มที่ชื่อนิสิตนักศึกษำคน
นั้น 

  
ภำพที่ 7 สถำนะของนิสิตนักศึกษำแบ่งตำมภำควิชำที่สังกัด 

กรณีที่นิสิตนักศึกษำยังไม่ได้รับกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
แสดงผลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน และเมื่อผู้ใช้งำนเลือกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ข้อมูลที่แสดงผลจะเป็นข้อมูลของ
นิสิตนักศึกษำผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว 

2.1.2 เมนู Tutorials 

เมนู Tutorials เป็นเมนูที่อำจำรย์สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน หรือดูวิดีโอกำรใช้งำนระบบในเบื้องต้น
ได้ ดังภำพที่ 8  โดยเมนู Tutorial ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยๆ คือ Documentation ที่จะแสดงข้อมูลเอกสำร
คู่มือในรูปแบบไฟล์ pdf  และเมนู Video ที่จะแสดงคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ผู้พัฒนำระบบหรือทำงสถำบันได้
จัดเตรียมไว้ในรูปแบบวีดิโอ 

 
ภำพที่ 8 หน้ำจอเมนู Tutorials 
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2.1.3 เมนู Microsoft Word Add-In 

เมนู Microsoft Word Add-In เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม iThesis Add-in และโปรแกรม 
ที่จ ำเป็นต้องติดตั้งเสริม (Prerequisite programs)  โดยกำรใช้งำนระบบ iThesis นั้นจ ำเป็นต้องติดตั้ง 
iThesis Add-in เพ่ือใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วิทยำนิพนธ์นั้นไปยัง
เว็บพอร์ทัล 

ในเมนู  Microsoft Word Add- In จะแสดงรำยกำรให้ดำวน์ โหลด  2 ส่ วน คือ iThesis Add- in และ 
Prerequisite programs ดังภำพที่ 9  ซึ่งกำรติดตั้งทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตำมสถำปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ ซึ่งมีโครงสร้ำง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64)  ดังนั้นก่อนกำรติดตั้ง 
อำจำรย์จ ำเป็นจะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งว่ำเป็น
แบบใด โดยระบบจะมีกำรตรวจสอบและแนะน ำด้วยค ำว่ำ "Recommend for you" ด้วย  ส ำหรับวิธีกำร
ติดตั้ง วิธีกำรใช้งำน และรำยละเอียดอื่น ๆ จะกล่ำวในหัวข้อกำรใช้งำน iThesis Add-in 

 
ภำพที่ 9 หน้ำจอเมนู Microsoft Word Add-in 

2.1.4 เมนู Fact & Figure 

เมน ูFact & Figure เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลทั่วไปของจ ำนวนนิสิตนักศึกษำและอำจำรย์ที่อยู่ในระบบ และแสดง
สถำนะจ ำนวนนิสิตนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ในขั้นตอนต่ำงๆ ดังภำพที่ 11 ส ำหรับเมนู Fact & Figure นี้ 
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเปิดหรือปิดเมนูนี้ได้ ดังนั้นหำกสถำบันกำรศึกษำเลือกที่จะปิดเมนูนี้ 
อำจำรย์จะไมเ่ห็นเมนูนี้ในระบบ 
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ภำพที่ 10 หน้ำจอเมนู Fact & Figure 

2.1.5 เมนู AI Help 

เมนู AI Help  เป็นเมนูช่วยในกำรเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) ซึ่งแต่ละ
หน้ำเมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้ำบทควำมวิธีกำรใช้งำนของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทควำม ก็จะ
ลิงก์ไปยังหน้ำหลักของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.2.1 ที่จะกล่ำวในล ำดับถัดไป 

2.2 กำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำน 

ในส่วนกำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังภำพที่ 11 ได้แก่ 
1. กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login) 
2. คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) 
3. กำรติดต่อสอบถำม (Contact) 
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ภำพที่ 11 ส่วนประกอบกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

2.2.1 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login) 

กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบไอทีสิสบนเว็บพอร์ทัลนั้น อำจำรย์สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที โดยใช้บัญชีผู้ใช้งำน 
(user account) ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้
บัญชีผู้ใช้งำนในบำงสถำบันกำรศึกษำอำจมีหลำย Username และ Password เพ่ือเข้ำใช้งำนในหลำยระบบ 
ดังนั้นอำจำรย์จะต้องสอบถำม Username และ Password ในกำรเข้ำระบบกับทำงสถำบันกำรศึกษำให้
ถูกต้อง 

กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนนั้น ให้อำจำรย์ระบ ุUsername และ Password ลงในส่วน Login และคลิกที่ปุ่ม Login 
เพ่ือเข้ำใช้งำน หำกต้องกำรให้ระบบจดจ ำ Username และ Password ไว้ในระบบ  ให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำค ำ
ว่ำ Remember me ดังภำพที่ 12 
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ภำพที่ 12 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

2.2.2 คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) 

คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน หรือ Knowledge Base เป็นที่รวบรวมบทควำมต่ำง ๆ ของระบบไอทีสิส โดยแยกเป็น
ส่วน ๆ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูล ดังภำพที่ 13  เมื่อผู้ใช้งำนคลิกที่รำยกำร ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
ของ Knowleadge Base หรือ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 14 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบทควำม
ข้อมูลกำรใช้งำน นอกจำกนี้ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำนระบบ หรือโปรแกรม
ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย  

 
ภำพที่ 13 รำยกำร Knowledge Base ในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภำพที่ 14 เว็บไซต์ Knowledge Base 

2.2.3 กำรติดต่อสอบถำม (Contact) 

กำรติดต่อสอบถำม (Contact) เป็นส่วนที่ให้อำจำรย์ที่มีปัญหำด้ำนกำรใช้งำนระบบ ติดต่อกับทีมดูแลระบบ
ทำงอีเมล เพ่ือให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะน ำหรือแก้ปัญหำจำกกำรใช้งำน ดังภำพที่ 15 โดยอีเมลที่ปรำกฏใน
ส่วนนี้ จะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

  
ภำพที่ 15 กำรติดต่อสอบถำม 

2.3 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

เมื่อล็อกอินเข้ำใช้งำนในระบบไอทีสิสแล้ว เว็บพอร์ทัลจะแสดงผลดังภำพที่ 16 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้
ดังนี้ 

1. เมนูและกำรแสดงผล 
2. เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 
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ภำพที่ 16 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

2.3.1 เมนูและกำรแสดงผล 

เมนูและกำรแสดงผลเป็นส่วนหลักในกำรใช้งำนระบบ รำยละเอียดของหัวข้อนี้จะกล่ำวในหัวข้อเมนูต่ำง ๆ ใน
กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

2.3.2 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 

เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำนจะแสดงอยู่ภำยใต้ภำพโปรไฟล์หรือภำพประจ ำตัว  เมื่อคลิกที่ภำพ ระบบจะปรำกฎเมนู
ทั่วไป 4 เมนู ดังภำพที่ 17 ประกอบด้วย 

1. Home page 
2. Settings 
3. Help 
4. Logout 
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ภำพที่ 17 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 

 เมนู Home page 

เมนู Home page เป็นเมนูที่แสดงหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนในระบบ ดังภำพที่ 18  
โดยเมนู Home page จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้อำจำรย์ที่ต้องกำรใช้งำนเมนูในหน้ำแรกของเว็บ
พอร์ทัลโดยไม่ต้อง logout ออกจำกระบบ 

 

 
ภำพที่ 18 หน้ำ Home page ของผู้ใช้งำน 

จำกภำพที่ 18 หำกอำจำรย์ต้องกำรกลับไปใช้งำนระบบต่อ ให้คลิกท่ีปุ่มค ำสั่ง Re-Login หรือหำกต้องกำรออก
จำกระบบ ให้คลิกท่ี logout ดังภำพที่ 19  
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ภำพที่ 19 กำรเข้ำหรือออกจำกกำรใช้งำนในหน้ำ Home page 

 เมนู Settings 

เมน ูSettings ประกอบด้วย 2 ส่วนดังที่แสดงในภำพที่ 20 ได้แก่ 

 
ภำพที่ 20 ส่วนประกอบของเมนู Settings 

1. Add-in Activate Key (หมำยเลข 1) ภำพที่ 20 เป็นรหัสเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลที่เข้ำใช้งำน iThesis Add-
in ซ่ึงอำจำรย์ที่ใช้เครื่องมือ iThesis Add-in ครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ จะต้องกรอกรหัส
ดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำใช้งำน และส ำหรับวิธีกำรใช้  Add-in Activate Key ใน iThesis Add-in นั้น จะ
อธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in เมนู iThesis 

2. Profile photo (หมำยเลข  2) ภำพที่  20 อำจำรย์ที่ เข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล สำมำรถเพ่ิมรูปภำพ 
โปรไฟล์หรือรูปภำพประจ ำตัวในระบบได้ โดยมีเงื่อนไข คือนำมสกุลของไฟล์ต้องเป็น .jpg, .png หรือ .gif 
เท่ำนั้น และไฟล์รูปภำพจะต้องมีขนำดไม่เกิน 1 MB โดยมีวิธีอัพโหลดรูปภำพดังนี้ 

2.1.1. คลิกท่ีปุ่ม “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ภำพ 
2.1.2. เมื่อเลือกไฟล์ภำพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Upload” 
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2.1.3. ระบบจะปรำกฎรูปภำพประจ ำตัวที่ได้ท ำกำรอัพโหลดเข้ำสู่ระบบ 

 เมนู Help 

 
ภำพที่ 21 เมนู Help 

เมนู Help เป็นเมนูที่สำมำรถคลิกเพ่ือเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูล วิธีกำรใช้งำนของระบบ หรือที่เรียกว่ำ 
Knowledge Base ที่เว็บไซต์ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 14  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกำร
ใช้งำน นอกจำกนี้ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน ทั้งของระบบไอทีสิสทั้งในส่วน
ของเว็บพอร์ทัล และ Add-in, โปรแกรม Microsoft Word, โปรแกรม Endnote และโปรแกรม Mendeley 

 เมนู Logout 

เมนู Logout เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับออกจำกระบบหรือยกเลิกกำรเชื่อมต่อ โดยคลิกที่ปุ่ม Logout ดังภำพที่ 22  
โดยหลังกำร Logout ระบบจะแสดงผลที่หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

  
ภำพที่ 22 เมน ูLogout 

2.4 เมนูต่ำง ๆ ในกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

ในส่วนของเมนูและกำรแสดงผล เป็นส่วนหลักในกำรใช้งำนระบบไอทีสิส ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย เมนู
หลัก, เมนูย่อย และส่วนกำรแสดงผล ดังภำพที่ 23 ซึ่งจะท ำงำนสอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน 
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ภำพที่ 23 ส่วนประกอบของเมนูและกำรแสดงผล 

เมนูหลักในกำรใช้งำนระบบ เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อและสถำนะของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ นิสิต
นักศึกษำที่อำจำรย์เป็นกรรมกำรสอบ สถำนะกำรท ำวิจัย และประวัติและผลงำนของอำจำรย์ ประกอบไปด้วย 
4 เมนูหลัก ได้แก่ 

1. เมนู ALL ADVISEE 
2. เมนู ALL EXAMINEE 
3. เมนู ALL STATUS 
4. เมนู PORTFOLIO 

2.4.1 เมนู ALL ADVISEE 

เมนู ALL ADVISEE เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อและสถำนะของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำอยู่ แบ่ง
ออกเป็น 2 เมนูย่อย ได้แก่ 

1. เมนู Advisor 
2. เมนู Co-Advisor 

 เมนู Advisor 

เมนู Advisor เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อและสถำนะของนิสิตนักศึกษำท่ีอำจำรย์เป็นที่ปรึกษำหลัก โดยจะแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ  

1. Current advisees เป็นส่วนที่แสดงนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำหลักอยู่ ณ ปัจจุบัน 
2. Previous advisees เป็นส่วนที่แสดงนิสิตนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว โดยมีอำจำรย์เป็นที่

ปรึกษำหลัก 
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ภำพที่ 24 เมนู Advisor 

กระบวนกำรในกำรท ำวิทยำนิพนธ์นั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ Proposal, Draft และ Complete ซึ่ง
อำจำรย์สำมำรถจ ำแนกสถำนะของนิสิตนักศึกษำ ได้เป็น 4 สี ได้แก่ 

1. สีเทำ หมำยถึง นิสิตนักศึกษำยังไม่ได้เริ่มท ำข้ันตอนนั้น 
2. สีเขียว หมำยถึง นิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัตใินขั้นตอนนั้นแล้ว 
3. สีส้ม หมำยถึง นิสิตนักศึกษำอยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 
4. สีแดง หมำยถึง นิสิตนักศึกษำได้รับผลกำรพิจำรณำเป็นไม่อนุมัติในข้ันตอนนั้น 
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ภำพที่ 25 สถำนะของนิสิตนักศึกษำในระบบ 

เมื่อคลิกไปที่สถำนะสีเขียว สีส้ม หรือสีแดง ระบบจะแสดงแบบฟอร์มหน้ำอนุมัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำขึ้นมำ 
เพ่ือให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำผล ดังภำพที่ 26 และภำพที่ 27 

 
ภำพที่ 26 สถำนะไม่ได้รับกำรอนุมัติ 
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ภำพที่ 27 แบบฟอร์มกำรพิจำรณำไม่ผ่ำนกำรอนุมัติ 

 เมนู Co-Advisor 

เมนู Co-Advisor เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อและสถำนะของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำร่วม เมนูนี้มี
วิธีกำรใช้งำนเหมือนกับเมนู Advisor แตกต่ำงกันที่อำจำรย์ที่เป็นที่ปรึกษำร่วม จะไม่สำมำรถคลิกเข้ำไปดู
แบบฟอร์มกำรพิจำรณำของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำร่วมได้ ดังภำพที่ 28  

 

ภำพที่ 28 เมน ูCo-Advisor 

2.4.2 เมนู ALL EXAMINEE 

เมนู ALL EXAMINEE เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อและสถำนะของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นกรรมกำรสอบ โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. Current advisees จะแสดงส่วนที่อำจำรย์เป็นกรรมกำรสอบอยู่ ณ ปัจจุบัน 
2. Previous advisees จะแสดงส่วนที่อำจำรย์เป็นกรรมกำรสอบในปีก่อน 

ในเมนูนี้ อำจำรย์จะเห็นสถำนะของนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นกรรมกำรสอบอยู่ แต่จะไม่สำมำรถคลิกเข้ำไปดู
ที่แบบฟอร์มกำรอนุมัติได้ ดังภำพที่ 29 
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ภำพที่ 29 เมนู ALL EXAMINEE 

2.4.3 เมนู ALL STATUS 

เมนู ALL STATUS เป็นเมนูที่แสดงสถำนะแผนกำรวิจัยของนิสิตนักศึกษำ ข้อมูลของนิสิตนักศึกษำ ข้อมูลของ
คณะกรรมกำรสอบ และข้อมูลกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ โดยอำจำรย์สำมำรถเลือกดูข้อมูลของนิสิตนักศึกษำที่
อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำอยู่ได้ ดังนี้ 

1. Qualification type เป็นกำรเลือกรูปแบบกำรวิจัย 
2. Faculty / College Name เป็นกำรเลือกคณะ/สังกัดของนิสิตนักศึกษำ 
3. Graduate เป็นกำรเลือกประเภทของนิสิตนักศึกษำ ว่ำอยู่ระหว่ำงศึกษำหรือจบกำรศึกษำแล้ว 

 

ภำพที่ 30 เมนู ALL STATUS 
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เมื่ออำจำรย์เลือกดูข้อมูลที่ต้องกำรเรียบร้อย ให้คลิกที่ Display ระบบจะแสดงแผนกำรวิจัยและสถำนะของ
นิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 31 

 

ภำพที่ 31 แผนกำรวิจัยและสถำนะของนิสิตนักศึกษำ 

เมื่อคลิกท่ีรหัสประจ ำตัวของนิสิตนักศึกษำ ระบบจะแสดงข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
1. Student data เป็นกำรแสดงข้อมูลนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 32 
2. Committee เป็นกำรแสดงข้อมูลประธำนกรรมกำรสอบ อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 

กรรมกำรสอบ และกรรมกำรสอบภำยนอก ดังภำพที่ 33 
3. Dissemination เป็นกำรแสดงข้อมูลกำรปกปิดวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 34 

 

ภำพที่ 32 ข้อมูลในส่วน Student data 
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ภำพที่ 33 ข้อมูลในส่วน Committee 

 

ภำพที่ 34 ข้อมูลในส่วน Dissemination 

2.4.4 เมนู PORTFOLIO 

เมนู PORTFOLIO เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับเก็บข้อมูลผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย ซึ่งในส่วนนี้สถำบันกำรศึกษำ
สำมำรถเลือกเปิดใช้งำนหรือไม่เปิดกำรใช้งำนก็ได้ หำกสถำบันกำรศึกษำเลือกเปิดใช้งำน อำจำรย์จะพบเมนู  
PORTFOLIO ดังภำพที่ 35 
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ภำพที่ 35 หน้ำเว็บพอร์ทัลข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ 

หน้ำเว็บพอร์ทัลข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ ประกอบไปด้วย 2 เมนูหลัก ได้แก่ 
1. เมนู Personnel Information 
2. เมนู Academic Profile 

 เมนู Personnel Information 

เมนู Personnel Information เป็นเมนูที่ใช้แสดงประวัติส่วนตัวของอำจำรย์  ประกอบไปด้วย 4 เมนูย่อย 
ได้แก่ 

1. เมนู Basic Profile 
2. เมนู Education 
3. เมนู Expertisse 
4. เมนู Insignia 

2.4.4.1.1 เมนู Basic Profile 

เมนู Basic Profile เป็นเมนูส ำหรับให้อำจำรย์กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต ำแหน่ง
วิชำกำร, ชื่อ-นำมสกลุ, ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลกำรติดต่อ ดังภำพที่ 36 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 27 

 

 

ภำพที่ 36 แบบฟอร์มกำรกรอก Basic Profile 
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2.4.4.1.2 เมนู Education 

เมนู Education เป็นเมนูส ำหรับให้อำจำรย์กรอกข้อมูลกำรศึกษำ อำจำรย์สำมำรถเพ่ิมข้อมูลกำรศึกษำโดย
กำรคลิกที่ “Add Education Detail” (หมำยเลข 1) และกรอกแบบฟอร์ม (หมำยเลข 2) จำกนั้นให้คลิกที่ 
“Save” เพ่ือบันทึกข้อมูล (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 37 

 

ภำพที่ 37 กำรเพ่ิมข้อมูลกำรศึกษำในแมนู Education 

หำกอำจำรย์ต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรศึกษำ สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกที่ “Edit” หรือหำกต้องกำรลบ สำมำรถ
ท ำได้โดยกำรคลิกท่ี “Delete” ดังภำพที่ 38 

 
ภำพที่ 38 กำรแก้ไขหรือลบข้อมูลกำรศึกษำในแมนู Education 

2.4.4.1.3 เมนู Expertisse 

เมนู Expertise เป็นเมนูส ำหรับให้อำจำรย์กรอกข้อมูลสำขำที่เชี่ยวชำญ และควำมถนัดและควำมสนใจ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
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1. กำรกรอกข้อมูลสำขำที่เชี่ยวชำญ อำจำรย์สำมำรถกรอกข้อมูลสำขำที่เชี่ยวชำญ โดยคลิก “Add 
Expertise” (หมำยเลข 1) จำกนั้นเลือก Subject Area และ Subject Category (หมำยเลข 2) และคลิก 
“Save” (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 39 
หำกอำจำรย์ต้องกำรแก้ไขข้อมูลสำขำที่เชี่ยวชำญ สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกที่ “Edit” หรือหำกต้องกำร
ลบ สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกท่ี “Delete” ดังภำพที่ 40  

 
ภำพที่ 39 แบบฟอร์มกำรกรอกสำขำที่เชี่ยวชำญ 

 
ภำพที่ 40 กำรแก้ไขหรือยกเลิกกำรกรอกสำขำท่ีเชี่ยวชำญ 

2. กำรกรอกข้อมูลควำมถนัดและควำมสนใจ อำจำรย์สำมำรถกรอกข้อมูลควำมถนัดและควำมสนใจ โดยคลิก 
“Edit” (หมำยเลข 1) จำกนั้นเลือก Subject Area และ Subject Category (หมำยเลข 2) และคลิก 
“Save” (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 41 

 

ภำพที่ 41 แบบฟอร์มกำรกรอกควำมถนัดและควำมสนใจ 

2.4.4.1.4 เมนู Insignia 
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เมนู Insignia เป็นเมนูส ำหรับให้อำจำรย์ใส่ข้อมูลกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อำจำรย์สำมำรถเพ่ิมข้อมูล
ของเครื่องรำชอิสริยภรณ์ที่ ได้รับโดยคลิกที่  “Add Insignia” (หมำยเลข 1)  กรอกวันที่ ได้รับและ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ (หมำยเลข 2) และคลิกที่ “Save” (หมำยเลข 3) เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภำพที่ 42 

 

ภำพที่ 42 แบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

หำกอำจำรย์ต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกที่ “Edit” หรือ
หำกต้องกำรลบ สำมำรถท ำได้โดยกำรคลิกท่ี “Delete” ดังภำพที่ 43 

 

ภำพที่ 43 กำรแก้ไขหรือลบข้อมูลกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในแมนู Insignia 

 เมนู Academic Profile 

เมนู Academic Profile เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับให้อำจำรย์ตรวจสอบและแสดงควำมเป็นเจ้ำของผลงำนทำง
วิชำกำร แบ่งออกเป็น 5 เมนู ได้แก่ 

1. เมนู Publication & IP 
2. เมนู Postgraduate & Responsibility 
3. เมนู Product & Prototype 
4. เมนู Evidence based 
5. เมน ูView CV 
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2.4.4.2.1 เมนู Publication & IP 

เมนู Publication & IP เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับใส่ข้อมูลผลกำรตีพิมพ์และสิทธิบัตรต่ำง ๆ ที่อำจำรย์ได้รับ แบ่ง
ออกเป็น 2 เมนูย่อย ได้แก่ 

1. เมนู Output/Outcome 
2. เมน ูAuthoring Name 

เมนู Output/Outcome 

เมนู Output/Outcome เป็นเมนูส่วนกำรแสดงผลของข้อมูลกำรตีพิมพ์และสิทธิบัตรต่ำงๆ ซึ่งก่อนจะใช้งำน
เมนูนี้ อำจำรย์จะต้องใส่ข้อมูลชื่อที่ใช้ในกำรตีพิมพ์ในเมนู Authoring Name ก่อน ซึ่งจะอธิบำยในหัวข้อเมนู 
Authoring Name ในส่วนของเมนู Output/Outcome นั้นเป็นกำรแสดงผลงำนของอำจำรย์ โดยแบ่ง
ประเภทของผลงำน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1. Publication (บทควำมที่ตีพิมพ์) เป็นกำรค้นหำหรือเพ่ิมบทควำมที่ตีพิมพ์ วิธีกำรเพ่ิมบทควำมสำมำรถ

ท ำได้โดย 2 วิธี คือ กำรค้นหำจำกฐำนข้อมูลที่ระบบเชื่อมต่ออยู่ และกำรเพิ่มด้วยตนเอง 
1.1. กำรค้นหำผลงำนจำกฐำนข้อมูล ระบบไอทีสิสมีกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูลกับฐำนข้อมูล ISI, Scopus, 

Pubmed และฐำนข้อมูลอื่นที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดเตรียม โดยระบบสำมำรถค้นหำให้จำกชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงำนที่มีกำรระบุไว้ในเมนู Authoring Name อำจำรย์สำมำรถค้นหำโดยอัตโนมัติได้โดย  

1.1.1. คลิกท่ี Search in Publication Database ดังภำพที่ 44 

 

ภำพที่ 44 กำรค้นหำผลงำนกำรตีพิมพ์ 

1.1.2. ระบบจะค้นหำบทควำมและแสดงผลขึ้นมำ ให้คลิกท่ี Add เพ่ือเพ่ิมผลงำน ดังภำพที่ 45  

 

ภำพที่ 45 กำรเพ่ิมผลงำนกำรตีพิมพ์ที่ค้นหำได้ 
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1.1.3. หำกต้องกำรลบบทควำมที่เพ่ิม ให้คลิก Unverify เพ่ือลบผลงำน ดังภำพที่ 46 

 

ภำพที่ 46 กำรลบผลงำนกำรตีพิมพ์ที่ค้นหำได้ 

1.2. กำรเพ่ิมผลงำนดัวยตนเอง หำกระบบไม่พบบทควำมที่ค้นหำ หรือมีกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลที่ระบบ
ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ อำจำรย์จะต้องเพ่ิมข้อมูลกำรตีพิมพ์ผลงำนเอง ซึ่งสำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1.2.1. คลิกท่ี Add New (manual) ดังภำพที่ 47 

 

ภำพที่ 47 กำรเพ่ิมผลงำนด้วยตนเอง 

1.2.2. เลือกประเภทของผลงำน และกรอกแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 48 และภำพที่ 49 
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ภำพที่ 48 แบบฟอร์มประเภท Journal / Article 

 

ภำพที่ 49 แบบฟอร์มประเภท Conference 
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2. Intellectual (ลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ) เป็นกำรเพ่ิมผลงำนที่เป็นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  โดยมี
วิธีกำรเพ่ิมดังนี้ 
2.1. กรอกข้อมูลผู้ผลิตผลงำนและข้อมูลลิขสิทธิ์ทำงปัญญำตำมแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 50 

 

ภำพที่ 50 แบบฟอร์มกำรใส่ข้อมูลผู้ผลิตผลงำนและข้อมูลลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ 

กำรเพ่ิมผู้ผลิตผลงำนท ำได้โดยพิมพ์ชื่อที่ต้องกำรลงในช่อง (หมำยเลข 1) คลิกที่ Add Main 
Inventor (หมำยเลข 2) หำกต้องกำรลบให้คลิกเครื่องหมำยกำกบำท (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 51 

 

ภำพที่ 51 กำรเพ่ิมรำยชื่อผู้ผลิตผลงำน 
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2.2. คลิกบันทึก เพ่ือเพ่ิมข้อมูล หรือยกเลิก เพ่ือยกเลิกกำรเพิ่มข้อมูล 
2.3. เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูล ดังภำพที่ 52 หำกต้องกำรดูข้อมูลให้คลิกที่ View หำก

ต้องกำรแก้ไขให้คลิกที ่Edit และหำกต้องกำรลบให้คลิกที ่Delete 

 
ภำพที่ 52 กำรดู แก้ไข และลบข้อมูลลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ 

เมนู Authoring Name 

เมนู Authoring Name เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับก ำหนดชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงำน โดยอำจำรย์บำงท่ำนอำจจะเคยเปลี่ยน
ชื่อนำมสกุล หรือบำงท่ำนใช้นำมแฝงในกำรตีพิมพ์ผลงำน ดังนั้นหำกต้องกำรให้ระบบค้นหำข้อมูลกำรตีพิมพ์
ให้โดยอัตโนมัติ อำจำรย์จะต้องเพ่ิมชื่อเหล่ำนั้นลงในระบบเสียก่อน เพ่ือระบบจะได้ใช้ค ำเหล่ำนั้นในกำรค้นหำ 
โดยกำรเพ่ิมและแก้ไขชื่อ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

 

 

ภำพที่ 53 กำรเพ่ิมหรือแก้ไขชื่อที่ใช้ในกำรตีพิมพ์ผลงำน 

1. คลิกท่ี Add/Edit 
2. คลิกท่ี Add เพ่ือเพ่ิมชื่อที่ใช้ในกำรตีพิมพ์  
3. กรอกนำมสกุลและชื่อที่ใช้ตีพิมพ์ผลงำน 
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4. คลิก Save เพ่ือบันทึกกำรเพิ่ม หรือ Cancel เพ่ือยกเลิกกำรเพิ่ม 
5. คลิกสัญลักษณ์กำกบำท เพ่ือลบข้อมูลที่ไม่ต้องกำร 
6. คลิก Back เพ่ือกลับสู่หน้ำจอหลัก 

2.4.4.2.2 เมนู Postgraduate & Responsibility 

เมนู Postgraduate & Responsibility เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ หำกนิสิต
นักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำให้ ใช้ระบบไอทีสิสในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ระบบจะดึงข้อมูลมำให้โดยอัตโนมัติ 
แต่หำกอำจำรย์เป็นที่ปรึกษำให้กับนิสิตนักศึกษำที่ไม่ได้ใช้ระบบไอทีสิส อำจำรย์จะต้องเพ่ิมข้อมูลนิสิต
นักศึกษำเข้ำไปเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี Add New ดังภำพที่ 54 

 
ภำพที่ 54 กำรเพ่ิมนิสิตนักศึกษำท่ีอำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ 

2. กรอกข้อมูลของนิสิตนักศึกษำลงในแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 55 
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ภำพที่ 55 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมนิสิตนักศึกษำท่ีอำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ 

3. คลิกบันทึก เพ่ือเพ่ิมข้อมูล หรือยกเลิก เพ่ือยกเลิกกำรเพิ่มข้อมูล 
4. เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูล ดังภำพที่ 56 หำกต้องกำรดูข้อมูลให้คลิกที่ View หำก

ต้องกำรแก้ไขให้คลิกที ่Edit และหำกต้องกำรลบให้คลิกที ่Delete 
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ภำพที่ 56 กำรดู แก้ไข และลบข้อมูลนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำ 

2.4.4.2.3 เมนู Product & Prototype 

เมนู Product & Prototype เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และต้นแบบที่อำจำรย์เป็นผู้คิดค้นและพัฒนำ 
โดยอำจำรย์สำมำรถเพ่ิมข้อมูลได้ดังนี ้

1. คลิกท่ี Add New ดังภำพที่ 57  

 
ภำพที่ 57 กำรเพ่ิมผลงำนผลิตภัณฑ์และต้นแบบ 

2. กรอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์และต้นแบบลงในแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 58  
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ภำพที่ 58 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมผลิตภัณฑ์และต้นแบ 

3. คลิกบันทึก เพ่ือเพ่ิมข้อมูล หรือยกเลิก เพ่ือยกเลิกกำรเพิ่มข้อมูล 
4. เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูล ดังภำพที่ 59 หำกต้องกำรดูข้อมูลให้คลิกที่ View หำก

ต้องกำรแก้ไขให้คลิกที ่Edit และหำกต้องกำรลบให้คลิกที ่Delete 
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ภำพที่ 59 กำรดู แก้ไข และลบข้อมูลผลิตภัณฑ์และต้นแบบ 

2.4.4.2.4 เมนู Evidence based 

เมนู Evidence based เป็นส่วนที่แสดงผลงำนเชิงประจักษ์ของอำจำรย์ ตัวอย่ำงเช่น กำรเข้ำร่วมงำนประชุม
วิชำกำร กำรเป็นวิทยำกรบรรยำยทำงวิชำกำร กำรเป็นที่ปรึกษำให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นต้น โดยอำจำรย์
สำมำรถเพ่ิมข้อมูลได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ี Add New ดังภำพที่ 60 

 
ภำพที่ 60 กำรเพ่ิมผลงำนเชิงประจักษ์ 

2. กรอกข้อมูลของผลงำนเชิงประจักษล์งในแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 61 

 

ภำพที่ 61 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. คลิกบันทึก เพ่ือเพ่ิมข้อมูล หรือยกเลิก เพ่ือยกเลิกกำรเพิ่มข้อมูล 
4. เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูล ดังภำพที่ 61 หำกต้องกำรดูข้อมูลให้คลิกที่ View หำก

ต้องกำรแก้ไขให้คลิกที ่Edit และหำกต้องกำรลบให้คลิกที ่Delete 
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ภำพที่ 62 กำรดู แก้ไข และลบข้อมูลผลงำนเชิงประจักษ์ 

2.4.4.2.5 เมนู View CV 

เมนู View CV เป็นเมนูที่แสดงผลประวัติและผลงำนของอำจำรย์ โดยระบบจะน ำข้อมูลที่อำจำรย์กรอกเข้ำไป
ในเมนูอ่ืนมำรวบรวม และจัดท ำ CV ให้อำจำรย์โดยอัตโนมัติ และอำจำรย์สำมำรถดำวน์โหลด CV ออกมำเป็น
ไฟล์ pdf เพ่ือน ำไปใช้งำนได้ต่อไป ดังภำพที่ 63 เป็นตัวอย่ำง CV ที่ได้จำกระบบ 

 

ภำพที่ 63 ตัวอย่ำง CV ที่ได้จำกระบบ 
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3. กำรใช้งำน iThesis Add-in 

iThesis Add-in เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในระบบไอทีสิส เนื่องจำกเป็นโปรแกรมขนำดเล็กที่ติดตั้งบน  
Microsoft Word เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในเล่มเอกสำรวิทยำนิพนธ์ ใช้ในกำรจัดหน้ำและ
จัดรูปแบบต่ำง ๆ ในเล่มวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรศึกษำ โดยนิสิตนักศึกษำไม่ต้อง
เสียเวลำในกำรจัดรูปเล่ม 

ส ำหรับอำจำรย์นั้น กำรใช้งำน iThesis Add-in นั้น อำจำรย์สำมำรถใช้ iThesis Add-in ดำวน์โหลดไฟล์ โครง
ร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนฑ์ฉบับร่ำง หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่นิสิตนักศึกษำส่งมำให้อำจำรย์อนุมัติ 
เพ่ือท ำกำรแก้ไข และบันทึก เพ่ือจัดส่งให้นิสิตนักศึกษำได้ นอกจำกนี้หำกเป็นวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
อำจำรย์สำมำรถแก้ไขและบันทึกไฟล์ดังกล่ำวขึ้นระบบให้นิสิตนักศึกษำได้ ซึ่งกำรท ำเช่นนี้ จะถือว่ำเป็นกำรไม่
อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิตนักศึกษำส่งให้อำจำรย์อนุมัติไปพร้อมกันด้วย 

ก่อนกำรใช้งำน iThesis Add-in นั้น สิ่งแรกที่อำจำรย์จะต้องตรวจสอบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง 
iThesis Add-in นั้นต้องใช้ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์เป็น Microsoft Windows 7 ขึ้นไป และมีกำรติดตั้ง 
Microsoft Word 2010 ขึ้นไป  ไม่สำมำรถติดตั้งบนระบบปฏิบัติกำร Mac OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC 
ได ้

ต่อมำให้ตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ว่ำเป็นแบบ 32  bit (x86) หรือ 64 bit (x64) 
แล้วจึงเลือกติดตั้ง iThesis Add-in ให้เหมำะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.1 กำรตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ 

ก่อนกำรติดตั้ง iThesis Add-in นั้น อำจำรย์จะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรติดตั้ง ว่ำเป็นแบบ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) เพ่ือจะได้ติดตั้ง iThesis 
Add-in ด้วยเวอร์ชันที่ถูกต้อง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดังนี้ 

1. ไปที่ My Computer หรือ This PC ดังภำพที่ 64  
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ภำพที่ 64 ไอคอน My Computer หรือ This PC 

2. คลิกขวำ เลือกท่ี Properties ดังภำพที่ 65  

 
ภำพที่ 65 เมน ูProperties ของ My Computer หรือ This PC 

3. ในหน้ำต่ำง System ให้อำจำรย์สังเกตที่ System type 
3.1. กรณีที่เป็น Windows 8 ขึ้นไปจะแสดงผลลัพธ์ดังภำพที่ 66  จำกภำพ System type คือ 64-bit 

Operating System, x64-base processor หมำยถึงเป็นสถำปัตยกรรมแบบ 64 bit ซึ่งหมำยถึง
ผู้ใช้งำนจะต้องเลือกดำวน์โหลดไฟล์ iThesis Add-in จำกหน้ำเว็บพอร์ทัลเป็น iThesis x64 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 44 

 
ภำพที่ 66 System type กรณี Windows 8 ขึ้นไป 

3.2. กรณีเป็น Windows 7 จะได้ผลลัพธ์ดังภำพที่ 67  จำกภำพ System type คือ 32-bit Operating 
System หมำยถึงเป็นสถำปัตยกรรมแบบ 32 bit ซึ่งหมำยถึงจะต้องเลือกดำวน์โหลดไฟล์ iThesis 
Add-in จำกหน้ำเว็บพอร์ทัลเป็น iThesis x86 

หมำยเหตุ : ในระบบรุ่นใหม่ที่เมนู Microsoft Word Add-in บนเว็บพอร์ทัล ระบบแนะน ำเวอร์ชั่นของ Add-
in ที่ เหมำะสมกับเครื่องของผู้ ใช้งำน (Recommend for you) ซึ่ งจะท ำให้ทรำบสถำปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ได้ 
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ภำพที่ 67 System type กรณ ีWindows 7 

3.2 กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง Prerequisite programs 

เมื่อทรำบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะท ำกำรติดตั้งแล้ว ให้อำจำรย์
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมเหล่ำนี้แล้วหรือไม่ 
1. Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 
2. Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable โดยกำรติดตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสถำปัตยกรรมของ

ระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ 
2.1. Package x86 (for 32-bit) 
2.2. Package x64 (for 64-bit)  

กำรติดตั้งโปรแกรมดังกล่ำว จะท ำให้กำรติดตั้งและกำรท ำงำนของ iThesis Add-in สมบูรณ์ ถ้ำไม่มีกำรติดตั้ง
โปรแกรมท้ัง 2 ตัวนี้ก่อน จะท ำให้นิสิตนักศึกษำไม่สำมำรถติดตั้ง Add-in ได ้
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วิธีกำรตรวจสอบกำรติดตั้งโปรแกรม 

1. ค้นหำที่ส่วนกำรค้นหำโปรแกรม (Search) ด้วยค ำว่ำ Control Panel โดยสำมำรถค้นหำเมนูได้ ตัวอย่ำง
ดังภำพที่ 68 หรือคลิกท่ีเมนู Control Panel บนหน้ำเดสก์ท็อป 

 
ภำพที่ 68 ไอคอน Control Panel  

2. เลือกดูในมุมมองของ Category (หมำยเลข 1) และคลิกเลือก Programs (หมำยเลข 2) ดังภำพที่ 69  

 
ภำพที่ 69 หน้ำต่ำง Control Panel 

3. คลิกท่ี Programs and Features ดังภำพที่ 70  
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ภำพที่ 70 หน้ำต่ำง Programs ใน Control Panel 

4. เมื่อคลิกตำมในข้อที่ 3 จะเป็นกำรเปิดหน้ำต่ำง Programs and Features ขึ้น และแสดงโปรแกรมที่ติด
ตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้อำจำรย์ตรวจสอบว่ำมีโปรแกรมทั้ง 2 ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.2 
ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่ ดังภำพที่ 71  
4.1. กรณีที่มีกำรติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว อำจำรย์สำมำรถติดตั้ง 

iThesis Add-in ได้ทันที  ส ำหรับวิธีกำรติดตั้ง iThesis Add-in สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อกำร
ดำวน์โหลดและกำรติดตั้ง iThesis Add-in 

4.2. กรณีที่ไม่มีกำรติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม หรือมีกำรติดตั้งเพียง 1 โปรแกรม ให้อำจำรย์ติดตั้ง
โปรแกรมท้ัง 2 โปรแกรมให้ครบก่อน จึงจะสำมำรถติดตั้ง iThesis Add-in ได ้

 
ภำพที่ 71 รำยกำรโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง 

หมายเหตุ:  กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีกำรติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรมในเวอร์ชันที่สูงกว่ำ 2010 แล้ว อำจำรย์
สำมำรถติดตั้ง iThesis Add-in ได้ทันที แต่ถ้ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมในเวอร์ชันที่ต่ ำกว่ำ จะไม่สำมำรถติดตั้ง 
iThesis Add-in ได้ จะต้องติดตั้ง Prerequisite programs ด้วยเวอร์ชันใหม่ 
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วิธีกำรติดตั้งโปรแกรม 

1. ติดตั้ง Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (กรณีที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรติดตั้ง  
Add-in มีกำรติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime อยู่แล้ว ให้ไปที่ข้อ 2) 
1.1. คลิกท่ี Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime บนเว็บพอร์ทัล ดังภำพที่ 72  

 
ภำพที่ 72 โปรแกรม Visual Studio บนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

1.2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 73 จำกนั้นให้คลิกปุ่ม Save 
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ภำพที่ 73 หน้ำต่ำงบันทึกไฟล์ส ำหรับติดตั้งโปรแกรม 

1.3. กำรติดตั้งสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1.3.1.วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 74  

 
ภำพที่ 74 โปรแกรมที่ถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

1.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่
ไอคอนนั้น ดังภำพที่ 75  

 
ภำพที่ 75 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดำวน์โหลด 

1.4. กรณีปรำกฎหน้ำต่ำง User Account control ให้คลิกท่ี Yes เพ่ือเข้ำสู่กำรติดตั้ง 
1.5. ให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำข้อควำม “I have read and accept the license terms.” และคลิกที่ปุ่ม 

Install ดังภำพที่ 76  
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ภำพที่ 76 หน้ำต่ำงติดตั้งโปรแกรม 

1.6. คลิกท่ี Finish เพ่ือสิ้นสุดกำรติดตั้ง ดังภำพที่ 77  

 
ภำพที่ 77 หน้ำต่ำงสิ้นสุดกำรติดตั้ง 
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2. หลังจำกติดตั้ง Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime แล้ว ให้ติดตั้ง Microsoft Visual C++ 
2010 Redistributable Package x86 (for 32-bit) หรือ Package x64 (for 64-bit) โดยให้เลือกติดตั้ง
ให้เหมำะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
2.1. คลิกที่ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 (for 32bit) หมำยเลข (1) 

ภ ำพที่  78 ห รื อ  Microsoft Visual C++  2010 Redistributable Package x64 ( for 64bit) 
หมำยเลข (2) ภำพที่ 78 ตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภำพที่ 78 โปรแกรม Microsoft Visual C++ บนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

2.2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 79 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 
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ภำพที่ 79 หน้ำต่ำงบันทึกโปรแกรม 

2.3. กำรติดตั้งสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
2.3.1.วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 80  

 
ภำพที่ 80 โปรแกรมที่ถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

2.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่
ไอคอนนั้น ดังภำพที่ 81  

 
ภำพที่ 81 ไอคอนโปรแกรมที่ถูกดำวน์โหลด 

2.4. กรณีปรำกฎหน้ำต่ำง User Account control ให้คลิกท่ี Yes เพ่ือเข้ำสู่กำรติดตั้ง 
2.5. ให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำข้อควำม “I have read and accept the license terms.” และคลิกที่ 

Install 
2.6. คลิกท่ี Finish เพ่ือสิ้นสุดกำรติดตั้ง 
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3.3 กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง iThesis Add-in 

เมื่อผู้ใช้งำนทรำบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะท ำกำรติดตั้งแล้ว ให้
เลือกดำวน์โหลดและติดตั้ง iThesis Add-in ให้เหมำะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1. คลิกที่เมนู Microsoft Word Add-in หมำยเลข 1 ดังภำพที่ 82 และเลือกคลิกดำวน์โหลด iThesis  
Add-in ตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ หรือที่แสดง “Recommend for you” 
หมำยเลข 2 ดังภำพที่ 82  

 
ภำพที่ 82 รำยกำรไฟล์ส ำหรับติดตั้งโปรแกรม iThesis Add-in 

2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 83 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 

 

ภำพที่ 83 หน้ำต่ำงบันทึกโปรแกรม 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 54 

3. กำรติดตั้งท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
3.1 วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 84  

  
ภำพที่ 84 โปรแกรมที่ถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

3.2 วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Downloads หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และคลิกขวำ 
ที่ไฟล์ .msi และเลือกท่ี Install ดังภำพที่ 85  

  
ภำพที่ 85 หน้ำต่ำงไฟล์ที่ถูกดำวน์โหลด 

4. ที่หน้ำต่ำง Windows protected your PC ให้คลิกท่ีปุ่ม More info ดังภำพที่ 86 และภำพที่ 87  
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ภำพที่ 86 หน้ำต่ำง Windows protected your PC 

  
ภำพที่ 87 หน้ำต่ำง Windows protected your PC และคลิกปุ่ม Run anyway 
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5. ที่หน้ำต่ำง Welcome to the ITHESIS Setup Wizard ให้คลิกท่ีปุ่ม Next เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไปใน
กำรติดตั้ง ดังภำพที่ 88  

  
ภำพที่ 88 หน้ำต่ำง Welcome to the ITHESIS Setup Wizard 

6. ที่หน้ำต่ำง Select Installation Folder ให้คลิกท่ีปุ่ม Next ดังภำพที่ 89  
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ภำพที่ 89 หน้ำต่ำง Select Installation Folder 

7. ที่หน้ำต่ำง Confirm Installation คลิกที่ปุ่ม Next เพ่ือเริ่มต้นกำรติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดัง
ภำพที่ 90  

  
ภำพที่ 90 หน้ำต่ำง Confirm Installation 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 58 

8. ที่หน้ำต่ำง Installing iThesis Add-in รอให้กำรติดตั้งเสร็จสมบูรณ์  

 
ภำพที่ 91 หน้ำต่ำง Installing iThesis Add-in  

9. ที่หน้ำต่ำง Installation Complete คลิกท่ีปุ่ม Close ดังภำพที่ 92  

  
ภำพที่ 92 หน้ำต่ำง Installation Complete 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 59 

10. ตรวจสอบกำรติดตั้งที่โปรแกรม Microsoft Word โดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมำ จะพบ 
แถบเครื่องมือของ iThesis ดังภำพที่ 93  

 
ภำพที่ 93 แถบเครื่องมือ iThesis บนโปรแกรม Microsoft Word 

3.4 เครื่องมือของ iThesis Add-in 

ภำยหลังกำรติดตั้ง iThesis Add- in แล้ว เมื่ออำจำรย์เปิดโปรแกรม Microsoft Word จะปรำกฎแถบ
เครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย 13 เครื่องมือ ดังภำพที่ 94 ประกอบด้วย 

1. iThesis 
2. Knowledge 
3. Portal 
4. Login 
5. Offiline 
6. Save to Cloud 
7. Revisions 
8. Generate 
9. Bookmark 
10. Table 
11. Figure 
12. Report 
13. List 

 
ภำพที่ 94 ส่วนประกอบของ iThesis 
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3.4.1 iThesis 

iThesis เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเปิด-ปิดกำรใช้งำน iThesis Add-in เมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ แถบเครื่องมือ iThesis Add-in ทั้งหมดจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ยกเว้นไอคอน 
iThesis, Table และ Figure ดังภำพที่ 95  ส ำหรับ Table และ Figure จะอธิบำยในส่วนต่อไป ในส่วนนี้จะ
อธิบำยเครื่องมือ iThesis  

ก่อนกำรใช้งำน iThesis Add-in นั้น อำจำรย์ต้องใส่รหัสแรกเข้ำระบบ หรือเรียกว่ำ Activate Add-in ลงบน
ฟอร์มที่ปรำกฏหลังคลิกท่ีไอคอน iThesis ก่อน จำกนั้นเครื่องมือ iThesis Add-in ทั้งหมดจึงจะสำมำรถใช้งำน
ได้ หลังจำกกำรใช้งำนในครั้งแรก iThesis จะจดจ ำรหัสนั้น และแสดงค่ำใน iThesis  และหำกต้องกำรปิดกำร
ใช้งำน iThesis Add-in ให้นิสิตนักศึกษำคลิก Inactivate เพ่ือปิดกำรใช้งำน 

 
ภำพที่ 95 แถบเครื่องมือ iThesis เมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรก 

หมายเหตุ:  ก่อนกำร Inactivate iThesis Add-in ขอให้บันทึกไฟล์เอกสำรต่ำง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจำก
โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติหลังกำร Inactivate 

 วิธีกำรเปิดใช้ระบบ iThesis Add-in (Activate Add-in) 

1. ให้นิสิตนักศึกษำเข้ำใช้งำนที่เว็บพอร์ทัล โดยกำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบ ดังภำพที่ 96  

 
ภำพที่ 96 กำรล็อกอินเข้ำระบบ 

2. เมื่อเข้ำระบบได้แล้ว ให้คลิกท่ีรูปโปรไฟล์หรือรูปประจ ำตัว และคลิกที่ Settings ดังภำพที่ 97  
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ภำพที่ 97 เข้ำไปที่เมนู Settings 

3. ในเมนู Settings จะพบ Add-in Activate Key ดังภำพที่ 98  และให้คัดลอก Activate Key ดังกล่ำว 

 
ภำพที่ 98 Add-in Activate Key บนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

4. จำกภำพที่ 99 หลังกำรเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้น และคลิกที่ไอคอน iThesis บนแถบเครื่องมือ 
iThesis จะปรำกฎกล่อง ITHESIS : Activate Window   
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ภำพที่ 99 หน้ำต่ำง iThesis Activate Window 

5. จำกภำพที่  100 วำง Add- in Activate key ที่คัดลอกจำกในเว็บพอร์ทัลลงใน iThesis : Activate 
Window และคลิกปุ่ม Activate  

 
ภำพที่ 100 กำร Activate Add-in 

6. แถบเครื่องมือ iThesis จะสำมำรถใช้งำนได้ทั้งหมด ดังที่แสดงในภำพที่ 101  
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ภำพที่ 101 แถบเครื่องมือ iThesis ภำยหลังกำร Activate Add-in 

 วิธีกำรปิดระบบ iThesis Add-in (Inactivate Add-in) 

1. คลิกที่ไอคอน iThesis ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 102 จะปรำกฎกล่อง ITHESIS : Activate Window ดัง
หมำยเลข 2 ภำพที่ 102 

 
ภำพที่ 102 กำร Inactivate Add-in 

2. แถบเครื่องมือ iThesis จะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดังภำพที่ 103  

 
ภำพที่ 103 แถบเครื่องมือ iThesis ภำยหลัง Inactivate Add-in 
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หมายเหตุ:  ก่อนกำร Inactivate iThesis Add-in ขอให้บันทึกไฟล์เอกสำรต่ำง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจำก
โปรแกรม Microsoft Word จะถูกปิดลงอัตโนมัติเมื่อ Inactivate 

3.4.2 Knowledge Base 

Knowledge Base เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ https://ithesis.uni.net.th/kb/  ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนระบบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำร
ใช้งำนระบบ กำรไปยังเว็บไซต์ Knowledge Base ท ำได้โดยคลิกที่ไอคอน Knowledge ดังภำพที่ 104  

  

ภำพที่ 104 ไอคอน Knowledge Base 

3.4.3 Web Portal 

Web Portal เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อไปยังหน้ำเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิส กำรใช้งำนเครื่องมือ Web 
Portal จะเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์ ให้สำมำรถเชื่อมต่อไปยังหน้ำเว็บพอร์ทัลได้สะดวก
ขึ้น โดยไม่ต้องไปเปิดบรำวส์เซอร์เพ่ือเข้ำไปยังเว็บพอร์ทัล โดยกำรไปยังเว็บพอร์ทัล ให้คลิกที่ไอคอน Portal 
ดังภำพที่ 105  

 
ภำพที่ 105 ไอคอน Web Portal 

3.4.4 Login 

Login เป็นเครื่องมือส ำหรับให้อำจำรย์เข้ำใช้งำน iThesis Add- in โดยใส่ Username และ Password 
เดียวกับกำรเข้ำเว็บพอร์ทัล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน Login บนแถบเครื่องมือ iThesis ดังภำพที่ 106  

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภำพที่ 106 ไอคอน Login 

2. จำกภำพที่ 107 ในหน้ำต่ำง iThesis Panel ให้กรอก Username และ Password (หมำยเลข 1) และ
คลิกท่ี Login (หมำยเลข 2)  

 
ภำพที่ 107 หน้ำต่ำง iThesis Panel บนโปรแกรม Microsoft Word 

3. เมื่อ Login เข้ำใช้ระบบแล้ว ไอคอน Login จะเปลี่ยนเป็น Logout กรณีท่ีอำจำรย์ต้องกำรออกจำกระบบ
ให้คลิกท่ี Logout ดังภำพที่ 108  

 
ภำพที่ 108 ไอคอน Logout 

3.4.5 Offiline 

Offline เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงสถำนะกำรเข้ำใช้งำน iThesis Add-in กรณีที่อำจำรย์ยังไม่เข้ำสู่ระบบ หรือ
ออกจำกระบบแล้ว เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Offline ดังภำพที่ 109 กรณีที่อำจำรย์ล็อกอินบน iThesis อยู่ 
เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Online ดังภำพที่ 110  
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ภำพที่ 109 ไอคอน Offline 

 
ภำพที่ 110 ไอคอน Online 

3.4.6 Save to Cloud 

Save to Cloud เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์, วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เข้ำสู่เว็บพอร์ทัล แต่ส ำหรับอำจำรย์สำมำรถบันทึกไฟล์ที่เป็นวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้เท่ำนั้น ซึ่ง
หำกอำจำรย์บันทึกไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ำระบบจะถือว่ำเป็นกำรไม่อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
นิสิตนักศึกษำส่งมำให้โดยอัตโนมัติ โดยไฟล์ที่อำจำรย์บันทึกเข้ำสู่ระบบนั้น ระบบจะแนบให้กับนิสิตนักศึกษำ 
เพ่ือให้ดำวน์โหลดไปแก้ไขและสำมำรถบันทึกเข้ำสู่ระบบได้อีกครั้ง วิธีกำรบันทึกไฟล์จำก iThesis Add-in ไป
ยังเว็บพอร์ทัล ท ำได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน Save to Cloud ดังภำพที่ 111  

 
ภำพที่ 111 ไอคอน Save to Cloud 

2. ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมให้ยืนยันกำรไม่อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้คลิกท่ีปุ่ม OK บนหน้ำต่ำง 
ITHESIS : Please Confirm ดังภำพที่ 112  

 
ภำพที่ 112 หน้ำต่ำง ITHESIS : Please Confirm 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 67 

3. ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมให้อำจำรย์ที่ปรึกษำใส่ เหตุผลกำรไม่อนุมัติ จำกนั้นคลิกที่ SAVE ดังภำพที่ 
113 

 
ภำพที่ 113 หน้ำต่ำง ITHESIS : Information message 

หมายเหตุ: อำจำรย์สำมำรถ Save to Cloud ได้เพียงครั้งเดียวต่อกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต
นักศึกษำใน 1 ครั้งเท่ำนั้น เนื่องจำกเมื่ออำจำรย์ Save to Cloud แล้ว ระบบจะท ำกำรเลือกผลกำรพิจำรณำ
เป็นไม่อนุมัติให้และแนบไฟล์ที่อำจำรย์บันทึกไปนั้นให้นิสิตนักศึกษำในทันที และไม่สำมำรถแก้ไขผลกำรอนุมัติ
ได้อีก อย่ำงไรก็ตำม หำกอำจำรย์พยำยำม Save to Cloud อีกครั้ง ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมเตือน ดังภำพ
ที่ 114 

 

ภำพที่ 114 หน้ำต่ำง ITHESIS : Warning message 

3.4.7 Revisions 

Revisions ใช้ส ำหรับเปิด-ปิดหน้ำต่ำง iThesis Panel ที่แสดงข้อมูลของนิสิตนักศึกษำที่ส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์มำ
ให้อำจำรย์อนุมัติ ซึ่งในกรณีหน้ำต่ำง iThesis Panel ปิดไป ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่ Revisions ดังภำพที่ 115 
อีกครั้งเพื่อเปิดหน้ำต่ำง iThesis Panel อยู่ด้ำนขวำของหน้ำจอ ดังภำพที่ 116 
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ภำพที่ 115 ไอคอน My Revisions 

 
ภำพที่ 116 หน้ำต่ำงแสดง My Revisions 

เมื่ออำจำรย์ต้องกำรเปิดไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำมำรถ
ท ำได้ดังนี้ 
1. เลือกรหัสนิสิตนักศึกษำที่ต้องกำร (หมำยเลข 1)  
2. คลิก OK (หมำยเลข 2)  
3. เลือกไฟล์ที่ต้องกำร (หมำยเลข 3)  
4. คลิก Download (หมำยเลข 4) 
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ภำพที่ 117 วิธีกำรดำวน์โหลดไฟล์ของนิสิตนักศึกษำมำตรวจสอบ 

3.4.8 Generate 

Generate เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้ำงแม่แบบของกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ในส่วนนี้จะใช้ได้เฉพำะนิสิตนักศึกษำ
เท่ำนั้น ดังนั้นเครื่องมือของอำจำรย์จะแสดงเป็นสีเทำ ดังภำพที่ 118 

 
ภำพที่ 118 ไอคอน Generate Template 
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3.4.9 Bookmark 

Bookmark เป็นเครื่องมือที่ใช้อัพเดทสำรบัญของเล่มวิทยำนิพนธ์ ผ่ำน Add-in ภำยหลังจำกกำรใส่ Styles ลง
ในหัวข้อต่ำง ๆ ของเนื้อหำในเล่ม โดยวิธีกำรอัพเดทสำรบัญท ำโคยคลิกที่ไอคอน  Bookmark ดังภำพที่ 119 
จะพบว่ำสำรบัญถูกอัพเดท ดังภำพที่ 121 ซึ่งในส่วนนี้ หำกนิสิตนักศึกษำได้ตั้งค่ำ Template Settings ในเมนู 
Electronic Form ว่ำต้องกำรใส่สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพ กำรคลิกที่ไอคอน  Bookmark จะเป็นกำร
อัพเดทข้อมูลในสำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพด้วย โดยจะอธิบำยในหัวข้อ Table และ Figure 

 
ภำพที่ 119 ไอคอน Bookmark 

 
ภำพที่ 120 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญของวิทยำนิพนธ์ก่อนกำรอัพเดทสำรบัญ 
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ภำพที่ 121 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.10 Table 

Table เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับใส่ค ำอธิบำยตำรำง ดังภำพที่ 122 ซึ่งค ำอธิบำยในส่วนนี้จะถูกน ำมำจัดท ำสำรบัญ
ตำรำง โดยกำรคลิก Bookmark ดังที่กล่ำวในหัวข้อที่ผ่ำนมำ กำรใส่ค ำอธิบำยตำรำง ท ำได้ดังนี้ 

 

ภำพที่ 122 ไอคอน Table 

1. คลิกท่ีส่วนที่ต้องกำรใส่ค ำอธิบำย และคลิกที่ Table ดังError! Reference source not found.  
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ภำพที่ 123 ตัวอย่ำงกำรใส่ค ำอธิบำยตำรำง 

2. แก้ไขชื่อค ำอธิบำย และใส่ค ำอธิบำยตำรำง ดังภำพที่ 124  

 
ภำพที่ 124 ตัวอย่ำงกำรแก้ไขค ำอธิบำยตำรำงและกำรใส่ค ำอธิบำย 

3. หำกต้องกำรอัพเดทกำรใส่ค ำอธิบำยตำรำงลงไปที่สำรบัญตำรำง ให้คลิกท่ี Bookmark ระบบจะท ำกำรดึง
ข้อมูลเข้ำมำที่สำรบัญให้ ดังภำพที่ 125  
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ภำพที่ 125 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญตำรำงของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.11 Figure 

Figure เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับใส่ค ำอธิบำยภำพ ดังภำพที่ 126 ซึ่งค ำอธิบำยในส่วนนี้จะถูกน ำมำจัดท ำสำรบัญ
ภำพ โดยกำรคลิก Bookmark ดังที่กล่ำวในหัวข้อที่ผ่ำนมำ กำรใส่ค ำอธิบำยภำพ ท ำได้ดังนี้ 

 

ภำพที่ 126 ไอคอน Figure 

1. คลิกท่ีส่วนที่ต้องกำรใส่ค ำอธิบำย และคลิกที่ Figure ดังภำพที่ 127 
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ภำพที่ 127 ตัวอย่ำงกำรใส่ค ำอธิบำยภำพ 

2. แก้ไขชื่อค ำอธิบำย และใส่ค ำอธิบำยภำพ ดังภำพที่ 128  

 
ภำพที่ 128 ตัวอย่ำงกำรแก้ไขค ำอธิบำยภำพและกำรใส่ค ำอธิบำย 
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3. หำกต้องกำรอัพเดทกำรใส่ค ำอธิบำยภำพลงไปที่สำรบัญภำพ ให้คลิกที่ Bookmark ระบบจะท ำกำรดึง
ข้อมูลเข้ำมำที่สำรบัญให้ ดังภำพที่ 129  

 

ภำพที่ 129 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญภำพของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.12 Report 

Report เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับแจ้งปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำน ในส่วนนี้อำจำรย์ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำก
ไฟล์ที่อำจำรย์เปิดแก้ไขนั้นเป็นไฟล์ของนิสิตนักศึกษำ กำรแจ้งปัญหำจะเป็นกำรแจ้งปัญหำเกี่ยวกับไฟล์นั้น ๆ 
ซึ่งจ ำเป็นจะต้องให้นิสิตนักศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง จะเห็นว่ำเมนู Report จะแสดงเป็นสีเทำ ดังภำพที่ 130 

 
ภำพที่ 130 ไอคอน Report 

3.4.13 List 

List เป็นเมนูส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ใช้ส ำหรับแสดงข้อมูลกำรอนุมัติของนิสิตนักศึกษำ และเชื่อมต่อไปยัง
หน้ำแบบฟอร์มกำรอนุมัติ เมื่ออำจำรย์คลิกท่ีเครื่องมือ List ดังภำพที่ 131 ระบบจะแสดง 
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ภำพที่ 131 ไอคอน List 

3.5 กำรอัพเดทเวอร์ชันของ iThesis 

เนื่องจำก Add-in จะมีกำรปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงเสถียรและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงมีกำรอัพเดท
เวอร์ชันอยู่เป็นระยะ ดังนั้นเมื่อมีกำรอัพเดทเวอร์ชันของ iThesis Add-in หำกระบบตรวจพบว่ำเวอร์ชัน 
Add-in ที่นิสิตนักศึกษำใช้งำนอยู่ไม่ใช่เวอร์ชั่นล่ำสุด ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมแจ้งเตือนระหว่ำงกำรใช้งำน 
Add-in ดังภำพที่ 132  

 
ภำพที่ 132 หน้ำต่ำง iThesis : Information message 

1. ให้คลิก OK ที่กล่องข้อควำม iThesis: Information message ดังภำพที่ 133 

 
ภำพที่ 133 ยืนยันกำรอัพเดทที่หน้ำต่ำง iThesis : Information message 

2. คลิก Download เพ่ือดำวน์โหลด iThesis Add-in เวอร์ชันใหม่ ดังภำพที่ 134 
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ภำพที่ 134 ดำวน์โหลด iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่ 

3. คลิก Install เพ่ือติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชันใหม่ ดังภำพที่ 135  

 
ภำพที่ 135 ติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่ 

4. เมื่อระบบอัพเดทเสร็จเรียบร้อยจะข้ึนหน้ำต่ำง Update patch complete. ให้คลิกที่ OK ดังภำพที่ 136  
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ภำพที่ 136 ติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่เสร็จเรียบร้อย 

5. คลิกท่ี Exit เพ่ือเริ่มต้นใช้งำน iThesis Add-in ดังภำพที่ 137 

 
ภำพที่ 137 กำรปิดหน้ำต่ำงกำรอัพเดท iThesis Add-in 

6. ตรวจสอบเวอร์ชั่น iThesis Add-in โดยดูที่หน้ำต่ำง iThesis Panel ดังภำพที่ 138 หรือดูที่หน้ำต่ำง 
Activate Window ดังภำพที่ 139  

 
ภำพที่ 138 กำรตรวจสอบเวอร์ชัน iThesis Add-in ที่หน้ำต่ำง iThesis Panel 
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ภำพที่ 139 กำรตรวจสอบเวอร์ชัน iThesis Add-in ที่หน้ำต่ำง Activate Window 

3.6 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis Add-in 

กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis Add-in เป็นกำรเตรียมอัพเดทเวอร์ชัน เพ่ือรองรับกำรติดตั้ง Add-in เวอร์ชันใหม่
ที่มีประสิทธิภำพของกำรท ำงำนที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนกำรติดตั้งใหม่ นิสิตนักศึกษำจะต้องถอนกำรติดตั้งเวอร์ชันเดิม
ออกจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1. ไปที ่Control Panel หรือคลิกท่ีไอคอน Control Panel ดังภำพที่ 140 

 
ภำพที่ 140 ไอคอน Control Panel 

2. เลือกในมุมมองของ Category และคลิกที่ Programs ดังError! Reference source not found.  
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ภำพที่ 141 หน้ำต่ำง Control Panel 

3. คลิกที่ Program and Features บนหน้ำต่ำง Program ดังกำรถอนกำรติดตั้ง สำมำรถถอนกำรติดตั้ง 
Add-in ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 

ภำพที่ 142 หน้ำต่ำง Programs 

4. กำรถอนกำรติดตั้ง สำมำรถถอนกำรติดตั้ง Add-in ได้ 2 วิธี ดังนี้ 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 81 

4.1.  คลิกท่ีโปรแกรม iThesis หมำยเลข 1 ภำพที่ 143 และคลิกท่ี Uninstall หมำยเลข 2 ภำพที่ 143  

 
ภำพที่ 143 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis แบบที่ 1 

4.2. คลิกขวำที่โปรแกรม iThesis (หมำยเลข 1) และคลิกท่ี Uninstall (หมำยเลข 2) ภำพที่ 144 

  

ภำพที่ 144 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis แบบที่ 2 
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4. กำรใช้งำนระบบไอทีสิสในกระบวนกำรอนุมัต ิ

4.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส 

กระบวนกำรอนุมัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำในระบบไอทีสิส ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  
1. กำรอนุมัติแผนกำรท ำวิจัย (Research Planning) 
2. กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) 
3. กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) 
4. กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) 

โดยนิสิตนักศึกษำบำงท่ำนอำจจะมีขั้นตอนเพ่ิมเติมในกำรขอแก้ไขแผนกำรท ำวิจัย, กำรขอแก้ไขหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ (Edit Proposal) และกำรขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise Complete version) ดัง
ภำพที่ 145  

 

ภำพที่ 145 แผนภำพตัวอย่ำงกำรอนุมัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำท้ัง 7 กระบวนกำร 

จำกภำพที่ 145 จะเห็นว่ำในส่วนแผนกำรท ำวิจัยจะไม่ได้ เชื่อมกับขั้นตอนอ่ืน ๆ เนื่องจำกในปัจจุบัน ระบบ
ก ำหนดให้ส่วนนี้เป็นส่วนเพ่ิมเติมที่สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกที่จะใช้งำนหรือไม่ก็ได้ และสำมำรถเลือกได้
ว่ำจะให้อำจำรย์อนุมัติแผนกำรท ำวิจัยหรือไม่ 

4.2 แบบฟอร์มกำรอนุมัติ (Approval form) 

กำรอนุมัตใินแต่ละกระบวนกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลที่ส่งจำกระบบไอทีสิสไปยังอีเมลที่เป็นของ
ทำงสถำบันกำรศึกษำ และอีเมลที่มีกำรระบุเพ่ิมเติมไว้ (กรณีที่อำจำรย์ได้แจ้งให้นิสิตนักศึกษำเพ่ิม) โดย
เนื้อควำมภำยในอีเมลแจ้งขอพิจำรณำอนุมัตจิะประกอบด้วยข้อมูลของนิสิตนักศึกษำ หลักสูตร พร้อมแนบลิงก์
ที่สำมำรถเชื่อมต่อไปยังฟอร์มกำรอนุมัติของระบบได้ แบบฟอร์มอนุมัติสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. แบบฟอร์มกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 
2. แบบฟอร์มกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
3. แบบฟอร์มกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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แบบฟอร์มกำรอนุมัติทั้ง 3 รูปแบบนั้น จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังภำพที่ 146 ซึ่งเป็นตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังนี้ 

 
ภำพที่ 146 ลักษณะฟอร์มกำรอนุมัติในระบบไอทีสิส 

1. Your Advisee เป็นเมนูที่แจ้งจ ำนวนนิสิตนักศึกษำที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
และสำมำรถคลิกดูรำยกำรนิสิตนักศึกษำในควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั้งหมดได้ โดย
สัญลักษณ์สีเหลืองหมำยถึงนิสิตนักศึกษำรำยนั้นยังรอกำรพิจำรณำอนุมัติอยู่ ดังภำพที่ 147  
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ภำพที่ 147 เมนู Your Advisee 

นอกจำกนั้นยังสำมำรถคลิกที่ผลพิจำรณำอนุมัติของนิสิตนักศึกษำรำยใดก็ได้ ทั้งสถำนะ APPROVED 
/ DISAPPROVED หรือ PENDING เพ่ือลิงก์ไปยังฟอร์มกำรอนุมัติของกระบวนกำรต่ำง ๆ ดังภำพที่ 
148 และภำพที่ 149  

 

ภำพที่ 148 รำยกำรนิสิตนักศึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 

ภำพที่ 149 ตัวอย่ำงนิสิตนักศึกษำที่มีเอกสำรรอกำรพิจำรณำอนุมัติ 

2. ส่วนที่บอกข้ันตอนที่ขออนุมัติ พร้อมข้อมูลชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ และชื่อนิสิตนักศึกษำ 
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3. สถำนะกำรอนุมัติ ตัวอย่ำงดังภำพที่ 146 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่ำงรอกำร
อนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4. ส่วนกำรแสดงผลของฟอร์มกำรอนุมัติ ซึ่งมีข้อมูลที่ส ำคัญ 2 ส่วน ดังภำพที่ 150 ได้แก่ 
4.1. Student Data แสดงข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่  

4.1.1. Basic Information (ข้อมูลพื้นฐำนของนิสิตนักศึกษำ) 
4.1.2. Topic (หัวข้อวิทยำนิพนธ์) 
4.1.3. Committee (รำยชื่อกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์) 
4.1.4. Data updated (วันที่ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่ำสุด) 

 

ภำพที่ 150 ตัวอย่ำงกำรแสดงผล Student Data 
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4.2. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลที่ระบบน ำเสนอเป็นอันดับแรก และเป็นส่วนที่ส ำคัญ
ที่สุดในกำรพิจำรณำกำรอนุมัติ โดยแบบฟอร์มกำรอนุมัติทั้ง 3 รูปแบบจะมีควำมแตกต่ำงกัน 
ซ่ึงจะอธิบำยในหัวข้อถัดไป   

4.2.1 แบบฟอร์มกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

ส่วน Approval Panel ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. Planning Gantt Chart เป็นกำรแสดงตำรำงแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ โดยจะแสดงรำยกำรที่

วำงแผนจะท ำ พร้อมระยะเวลำที่ท ำ ดังภำพที่ 151 

 

ภำพที่ 151 ตัวอย่ำงกำรแสดงผล Planning Gantt Chart 

2. Story Line เป็นส่วนที่แสดงภำพรวมควำมส ำเร็จของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ โดยจะแสดงเป็นกรำฟเส้น
แสดงเปอร์เซ็นต์ควำมส ำเร็จตำมช่วงระยะเวลำ ด้ำนล่ำงจะเป็นกำรสรุปรวมแผนกำรจัดท ำ
วิทยำนิพนธ์ โดยแบ่งเป็น Current (งำนที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่), Waiting (งำนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร) 
และ Achieved (งำนที่ท ำเสร็จแล้ว) ดังภำพที่ 152 

 

ภำพที่ 152 ตัวอย่ำงกำรแสดงผล Story Line 
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3. Approval Form เป็นส่วนส ำหรับเลือกผลกำรพิจำรณำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ โดยอำจำรย์
สำมำรถเลือก Disapprove พร้อมส่งข้อควำมและแนบไฟล์ไปให้นิสิตนักศึกษำได้ หรือเลือก Approve 
จำกนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรพิจำรณำอนุมัติให้นิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 
153 

 

ภำพที่ 153 ตัวอย่ำงกำรแสดงผล Approval Form ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

4.2.2 แบบฟอร์มกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

ส่วน Approval Panel ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
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ภำพที่ 154 Approval Panel ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

1. Files เป็นส่วนที่แสดงเอกสำรวิทยำนิพนธ์ โดยไฟล์ที่แนบมำอำจำรย์สำมำรถเปิดหรือดำวน์โหลดได้ 
ประกอบด้วย 3 ไฟล์ ได้แก่ 
1.1. ไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ในรูปแบบ docx 
1.2. ไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ในรูปแบบ pdf 
1.3. ไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ในรูปแบบ pdf (Annotation) จะกล่ำวถึง

กำรใช้งำนในหัวข้อกำรใสข่้อคิดเห็น (Annotation) 
2. Plagiarism Detection Result เป็นส่วนที่แสดงผลกำรลักลอกวรรณกรรมจำกกำรตรวจสอบด้วย

โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นควำมคล้ำยคลึง 
3. Attached Files เป็นส่วนที่นิสิตนักศึกษำแนบไฟล์เพิ่มเติมมำให้อำจำรย์ ซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดได้ 
4. Approval Form ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

4.1 Messages เป็นส่วนกำรแสดงข้อควำมที่นิสิตนักศึกษำแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ โดยระบบ
จะแสดงผลเป็นข้อควำมล่ำสุด และสำมำรถดูประวัติกำรส่งข้อควำมด้วยกำรคลิกที่ Show all 
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4.2 ส่วนกำรอนุมัติ สำมำรถเลือก Disapprove พร้อมส่งข้อควำมและแนบไฟล์ไปให้นิสิตนักศึกษำได้ 
หรือเลือก Approve จำกนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรพิจำรณำอนุมัติให้
นิสิตนักศึกษำ 

4.2.3 แบบฟอร์มกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ส่วน Approval Panel ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

 
ภำพที่ 155 Approval Panel ของแบบฟอร์มกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

1. Files เป็นส่วนที่แสดงเอกสำรวิทยำนิพนธ์ โดยไฟล์ที่แนบมำอำจำรย์สำมำรถเปิดหรือดำวน์โหลดได้ 
ประกอบด้วย 7 ไฟล์ ได้แก่ 
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1.1. ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ docx 
1.2. ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ pdf 
1.3. ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ pdf (Annotation) จะกล่ำวถึงกำรใช้งำนในหัวข้อกำร

ใส่ข้อคิดเห็น (Annotation) 
1.4. ไฟล์น ำส่งวิทยำนิพนธ์ในรูปแบบ pdf 
1.5. ไฟล์น ำเสนอท่ีระบบสกัดรูปภำพออกมำให้จำกไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ pptx 
1.6. ไฟล์เปรียบเทียบข้อควำมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงและวิทยำนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ ในรูปแบบ html 
1.7. ไฟล์ข้อมูลกำรอ้ำงอิงในเล่มวิทยำนิพนธ์ ในรูปแบบ bib 

2. Plagiarism Detection Result เป็นส่วนที่แสดงผลกำรลักลอกวรรณกรรมจำกกำรตรวจสอบด้วย
โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ ซึ่งจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นควำมคล้ำยคลึง 

3. Attached Files เป็นส่วนที่นิสิตนักศึกษำแนบไฟล์เพิ่มเติมมำให้อำจำรย์ ซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดได้ 
4. Publication เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลกำรตีพิมพ์และสิทธิบัตรต่ำง ๆ 
5. Approval Form ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

5.1. Messages เป็นส่วนกำรแสดงข้อควำมที่นิสิตนักศึกษำแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ โดยระบบ
จะแสดงผลเป็นข้อควำมล่ำสุด และสำมำรถดูประวัติกำรส่งข้อควำมด้วยกำรคลิกที่ Show all 

5.2. ส่วนกำรอนุมัติ สำมำรถเลือก Disapprove พร้อมส่งข้อควำมและแนบไฟล์ไปให้นิสิตนักศึกษำได้ 
หรือเลือก Approve จำกนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรพิจำรณำอนุมัติให้
นิสิตนักศึกษำ 

4.3 กำรเลือกผลกำรพิจำรณำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเลือกผลกำรพิจำรณำอนุมัติได้ 2 กรณี คือ 

1. อนุมัติให้ผ่ำน (Approve) ในกรณีที่เอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำมีควำมสมบูรณ์พร้อมส ำหรับ
กระบวนกำรนั้น ๆ 

2. ไม่อนุมัติ (Disapprove) ในกรณีที่เอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำไม่สมบูรณ์ส ำหรับกระบวนกำร
นั้น ๆ  โดยบำงกระบวนกำรจะต้องเลือกประเภทของกำรไม่อนุมัติ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ต่อไป 
ได้แก่ 
2.1. Review เป็นกำรไม่อนุมัติในกรณีที่นิสิตนักศึกษำอยู่ในระหว่ำงกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แต่ ยัง

ไม่ได้สอบหัวข้อ หรือระหว่ำงกำรเขียนวิทยำนิพนธ์แต่ยังไม่ได้สอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ และส่ง
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบเพื่อทรำบถึงควำมคืบหน้ำ 
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2.2. Reject เป็นกำรไม่อนุมัติในกรณีที่นิสิตนักศึกษำสอบหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์
แล้ว รวมทั้งได้รับค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรสอบ แต่เนื้อหำภำยในเล่มที่ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ตรวจหลังกำรสอบกลับไม่ตรงตำมค ำแนะน ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเลือกเป็น Reject ได ้

4.4 กำรใส่ข้อคิดเห็น (Annotation) 

ในแบบฟอร์มกำรอนุมัติ หัวข้อ Approval Panel หัวข้อย่อย Files จะแสดงไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตำมที่นิสิตนักศึกษำส่ง ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยไฟล์ MS Word (หมำยเลข 1) และไฟล์ PDF จ ำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์ PDF ทั่วไป (หมำยเลข 
2) และไฟล์ PDF ที่รองรับกำรใส่ข้อคิดเห็น (annotation) (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 156  

 

ภำพที่ 156 ไฟล์ที่แนบมำในส่วน Approval Form 

ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงกำรใส่ข้อคิดเห็นในไฟล์ PDF ที่รองรับ annotation (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 156 ไฟล์ที่
แนบมำในส่วน Approval Form 

 ซึ่งจะมีประโยชน์ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่องำนของนิสิตนักศึกษำได้ง่ำยและเข้ำใจมำก
ขึ้น โดยไม่จ ำเป็นต้องพบกันโดยตรง อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถระบุข้อคิดเห็นโดยเจำะจงไปที่ข้อควำมในเนื้อหำ
วิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี “Annotation” ดังภำพที่ 157 จะพบไฟล์ PDF ที่มีสัญลักษณ์ดังภำพที่ 158  
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ภำพที่ 157 ไฟล์ PDF ที่รองรับ Annotation 

 

ภำพที่ 158 สัญลักษณ์ Annotation 

2. กำรใส่  annotation ให้ท ำกำรไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดงข้อควำม 
“Annotate” ขึ้นมำ ดังภำพที่ 159  

 

ภำพที่ 159 กำรเลือกข้อควำมเพ่ือใส่ Annotation 

3. เมื่อคลิกท่ี “Annotate” จะพบกล่องข้อควำมเพ่ือใส่ข้อคิดเห็น ดังภำพที่ 160  
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ภำพที่ 160 กล่องข้อควำม Annotation 

 

4. ใส่ข้อคิดเห็นลงในกล่องข้อควำม และกดรูปดินสอ เพ่ือยืนยันกำรใส่ข้อคิดเห็น ดังภำพที่ 161  

 

ภำพที่ 161 กำรใส่ข้อคิดเห็นในกล่องข้อควำม Annotation 

5. เมื่อใส่ข้อคิดเห็นส ำเร็จจะแสดง ดังภำพที่ 162  

 

 

ภำพที่ 162 กำรใส่ข้อคิดเห็นส ำเร็จ 

6. กำรยกเลิกหรือลบข้อคิดเห็น ให้คลิกท่ีรูปกำกบำท ดังภำพที่ 163 หรือรูปถังขยะ ดังภำพที่ 164  
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ภำพที่ 163 กำรยกเลิกกำรใส่ข้อคิดเห็น กรณีท่ียังไม่ได้บันทึกกำรใส่ข้อคิดเห็น 

 

ภำพที่ 164 กำรลบข้อคิดเห็น กรณีบันทึกข้อคิดเห็นแล้ว 

4.5 แผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

4.5.1 กำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอควำมเห็นชอบแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 165  
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ภำพที่ 165 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลขอควำมเห็นชอบแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย 

2. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 166 
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ภำพที่ 166 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ในส่วนของ Approval Research Planning 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ ในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 
4. เลือกผลกำรพิจำรณำ จำกนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรอนุมัติ 
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย ดังภำพที่ 167 
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ภำพที่ 167 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

4.5.2 กำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 168 

 

ภำพที่ 168 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

2. เมื่ออำจำรย์ได้รับอีเมลแจ้งขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์สำมำรถคลิกลิงก์ “คลิก
ที่นี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส และเลือกผลกำรพิจำรณำได้
เช่นเดียวกับกำรอนุมัติในครั้งแรก 

3. เมื่ออำจำรย์อนุมัติกำรแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำดังภำพที่ 169 
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ภำพที่ 169 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลผลกำรพิจำรณำแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

4.6 โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

4.6.1 กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 170 

 

ภำพที่ 170 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย 
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2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี”่ ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 171 

 

ภำพที่ 171 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติในส่วนของ Approval Panel 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
4. เลือกผลกำรพิจำรณำ (กรณีเลือก Disapprove จะสำมำรถเลือก Review หรือ Reject) จำกนั้น

คลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรอนุมัติ 
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย ดังภำพที่ 172 
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ภำพที่ 172 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

6. ระบบจะส่งอีเมลขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ไปยังเจ้ำหน้ำที่
บัณฑิตศึกษำ พร้อมส ำเนำอีเมลไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่
ปรึกษำหลักดังภำพที่ 173 

 

ภำพที่ 173 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลส ำเนำขอควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

7. หลังจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำร
พิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ที่
ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) นิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 174  
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ภำพที่ 174 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย 

4.6.2 กำรขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (Edit Proposal) 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 175  

 

ภำพที่ 175 ตัวอย่ำงอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย 
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2. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 176 

 

ภำพที่ 176 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ เลือกผลกำรพิจำรณำ จำกนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำร
อนุมัต ิ
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4. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย ดังภำพที่ 177  

 

ภำพที่ 177 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

4.7  วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

4.7.1 กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังภำพที่ 178  

 

ภำพที่ 178 ตัวอย่ำงเนื้อควำมอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
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2. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 179 

 

ภำพที่ 179 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงในส่วน Approval Panel 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสำรวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
4. เลือกผลกำรพิจำรณำ (กรณีเลือก Disapprove จะสำมำรถเลือก Review หรือ Reject) จำกนั้น

คลิกทีปุ่่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรอนุมัติ 
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย ดังภำพที่ 180 
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ภำพที่ 180 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

4.8 วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

4.8.1 กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภำพที่ 181 

 

ภำพที่ 181 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

2. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 182  
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ภำพที่ 182 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติในส่วน Approval Panel 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสำรวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4. เลือกผลกำรพิจำรณำ (กรณีเลือก Disapprove จะสำมำรถเลือก Review หรือ Reject) จำกนั้น

คลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำรอนุมัติ 
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ร่วม (ถ้ำมี) และอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย ดังภำพที่ 183 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 107 

 

ภำพที่ 183 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

4.8.2 กำรขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise complete version) 

หลังจำกนิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว เมื่อตรวจสอบข้อมูล
วิทยำนิพนธ์กลับพบว่ำมีข้อมูลบำงส่วนที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งอำจเป็นส่วนของเนื้อหำวิทยำนิพนธ์ภำยในเล่ม
หรือข้อมูลที่ปรำกฎบนเทมเพลต  นิสิตนักศึกษำจะยื่นค ำร้องขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่ำนฟอร์มบน
เมนู Revise complete version จำกนั้นระบบจะส่งอีเมลมำยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภำพที่ 184  

 

ภำพที่ 184 ตัวอย่ำงเนื้อควำมในอีเมลขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย 

2. คลิกลิงก์ “คลิกท่ีนี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 185  

 

ภำพที่ 185 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติกำรขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ เลือกผลกำรพิจำรณำ จำกนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลกำร
อนุมัต ิ

4. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี 
4.1. กรณีไม่อนุมัติ (Disapprove) : ระบบจะไม่ยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ และจะ

แสดงผลกำรขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบของนิสิตนักศึกษำ 
4.2. กรณีอนุมัติ (Approve) : ระบบจะส่งอีเมลต่อไปยังเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่

พิจำรณำอนุมัติ และรับทรำบถึงเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ เคยส่งไปนั้นมีกำรขอแก้ไข 
เมื่อเจ้ำหน้ำที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์จะได้รับอีเมลจำกระบบ ดังภำพที่ 186 
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ภำพที่ 186 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำให้แก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 


