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1. บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค์ 

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนำขึ้นมำภำยใต้
กลไกด้ำนกำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษำในกำร  (1) จัดท ำรูปเล่มตำมรูปแบบเอกสำรที่ก ำหนด (2) รองรับกำร
จัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ (3) รองรับกำรจัดส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ (4) บันทึกผลกำรสอบ ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ (Intellectual 
Repository) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับห้องสมุดในกำรสร้ำงคลังข้อมูลงำนวิจัย และจัดส่งไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) 
และเผยแพร่ให้แก่ประชำคมวิจัยและประชำชนผู้สนใจ 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำข้ึนเพื่ออธิบำยรำยละเอียด วิธีกำรใช้งำนของระบบไอทีสิสส ำหรับนิสิตนักศึกษำ โดยอธิบำยถึง 

- กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล (web portal)  
- กำรใช้งำน iThesis Add-in ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมส ำหรับติดตั้งทีใ่ช้งำนร่วมกับ Microsoft Word  
- กำรอัพโหลดไฟล์ LaTex ส ำหรับนิสิตนักศึกษำที่เลือกใช้ภำษำ LaTex เพ่ือจัดท ำเล่มวิทยำนิพนธ์  
- กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote 
- กำรใช้งำนโปรแกรม Mendeley  

รวมทั้งกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ของระบบไอทีสิส 

1.2 ค ำนิยำม 

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

นอกจำกนี้ค ำเรียกสำรนิพนธ์ในระดับปริญญำโท แผน ข ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำก็มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิเช่น 
บำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ สำรนิพนธ์ และบำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนั้นเพ่ือให้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้ระบบฯไปในทิศทำงเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนดนิยำมให้ค ำว่ำ สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์
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หรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่า
วิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์  

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: กำรก ำหนดให้สำรนิพนธ์มีกำรจัดท ำโครงร่ำงและ/หรือฉบับร่ำง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบำยของ
สถำบันกำรศึกษำซึ่งจะก ำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทีสิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก ำหนดกรอบกำรเขียน กำรบริหำรจัดกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำผ่ำนระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิตนักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงกำรลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งท่ีตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ  ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรมตรวจกำรลักลอก
วรรณกรรมชื่อ “อักขรำวิสุทธิ์” และจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจจำกโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หำกสถำบันกำรศึกษำ
ก ำหนดให้ใช้งำนมำกกว่ำ 1 โปรแกรม 

กำรใช้งำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม iThesis Add-in ซึ่ง
เป็นโปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะท ำงำนสัมพันธ์กัน 
เช่น เมื่อมีกำรแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีกำรเปลี่ยนชื่อกรรมกำรสอบหรือมีกำรแก้ไขข้อมูลในส่วน
อ่ืน ๆ บนเมนู Electronics form  แม่แบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นโดย add-in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไข
ด้วยเช่นกัน 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 ำงำนที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลของ
นิสิตนักศึกษำในระบบฯ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐำนของนิสิตนักศึกษำ กรอกข้อมูลในกำรท ำเล่ม
วิทยำนิพนธ์ กำรกรอกข้อมูลเพ่ือสร้ำงใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ และส่งวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรพิจำรณำ 
ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในล ำดับถัดไป 

1.3.2 iThesis Add-in 

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

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

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

iThesis Add-in ประกอบด้วยเครื่องมือส ำคัญต่ำง ๆ ทีช่่วยให้ผู้ใช้งำนสร้ำงเทมเพลตเพื่อเขียนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 
และช่วยในกำรบันทึกไฟล์เพ่ือจัดเก็บเข้ำสู่ระบบ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน iThesis Add-in ได้แก่ 
นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในล ำดับถัดไป 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีกำรส่งอีเมลมำยังผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรท ำงำนหลักของระบบ ได้แก่ อำจำรย์ที่
ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ และนิสิตนักศึกษำ โดยสำมำรถแบ่งประเภทได้ 3 
ประเภทคือ 

- อีเมลค ำร้องขอให้พิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะมีกำรแนบลิงก์เพ่ือเชื่อมต่อไปยัง
แบบฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส หรือสำมำรถตรวจสอบและอนุมัติได้ผ่ำนกำร Login เข้ำสู่
ระบบที่เว็บพอร์ทัล  

- อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะเป็นกำรแจ้งให้ทรำบถึงสถำนะของกำร
อนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 

- อีเมลแจ้งกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ 
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1.5 โปรแกรม EndNote 

โปรแกรม EndNote ผลิตโดย Thomson Reuters ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
อ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของผู้ใช้งำน โดยโปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำรอ้ำงอิง
ที่หลำกหลำย เช่น APA16, Numbers ซึ่ งผู้ ใช้ งำนสำมำรถเลื อกใช้ รูปแบบกำร อ้ำง อิง ได้ตำมที่ ท ำง
สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/สำขำวิชำก ำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote นั้น กลุ่มผู้ใช้งำนหลัก คือ นิสิต
นักศึกษำ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในบทของกำรใช้งำน EndNote ในล ำดับถัดไป 

1.6 โปรแกรม Mendeley 

โปรแกรม Mendeley ได้ถูก Elsevier ซื้อไปในปี 2013 เพ่ือน ำไปพัฒนำต่อ โดยโปรแกรมดังกล่ำวเป็นโปรแกรมที่
มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของผู้ใช้งำน 
โปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำรอ้ำงอิงที่หลำกหลำย  โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงได้ตำมที่ทำง
สถำบันกำรศึกษำ/คณะ/สำขำวิชำก ำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม Mendeley นั้น กลุ่มผู้ใช้งำนหลัก คือ นิสิต
นักศึกษำ ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในบทของกำรใช้งำน Mendeley ในล ำดับถัดไป 
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2. กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล (Web portal) 

กำรเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสนั้น นิสิตนักศึกษำจะต้องเข้ำมำที่เว็บไซต์ไอทีสิสของสถำบันกำรศึกษำ 
ที่นิสิตนักศึกษำสังกัดอยู่  ซึ่งเมื่อนิสิตนักศึกษำเข้ำมำที่เว็บไซต์ (Website) ของระบบไอทีสิสแล้ว จะพบหน้ำแรก
ของเว็บพอร์ทัลเป็นดังภำพที่ 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) จะแตกต่ำงกันตำมแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 3 ส่วนประกอบในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

2.1 เมนูกำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ 

เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 4 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 และแยกประเภทได้เป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำ
เอก (Dissertation) วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท (Thesis) หรือสำรนิพนธ์ (Independent Study) นอกจำกนี้
ยังสำมำรถดขู้อมูลเป็นรำยคณะได้อีกด้วย ดังภำพที่ 5  
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ภำพที่ 5 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ 

ในบำงสถำบันกำรศึกษำ ไม่ก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังนั้นในกำรแสดงกรำฟผู้ใช้งำน
ในระบบ จะไมม่ีกรำฟแสดงผู้ใช้งำนที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังภำพที่ 6 

 
ภำพที่ 6 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ (กรณีไม่มีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง) 

โดยสำมำรถติดตำมสถำนะของนิสิตนักศึกษำได้เป็นรำยบุคคลภำยใต้ภำควิชำต่ำง ๆ ว่ำผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ในระดับใดแล้ว (สีเขียว หมำยถึง ได้รับกำรอนุมัติแล้ว) และมีกำรระบุข้อมูลกำรเผยแพร่
ผลงำนที่เมนู Report Data แล้วหรือไม ่หำกมีกำรระบุ Publication แล้วจะข้ึนขีดสีส้มที่ชื่อนิสิตนักศึกษำคนนั้น 
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ภำพที ่7 สถำนะของนิสิตนักศึกษำแบ่งตำมภำควิชำที่สังกัด 

กรณีที่นิสิตนักศึกษำยังไม่ได้รับกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
แสดงผลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน และเมื่อผู้ใช้งำนเลือกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ข้อมูลที่แสดงผลจะเป็นข้อมูลของนิสิต
นักศึกษำผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว 

2.1.2 เมนู Tutorials 

เมน ูTutorials เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน หรือดูวิดีโอกำรใช้งำนระบบในเบื้องต้น
ได้ ดังภำพที่ 8  โดยเมนู Tutorial ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยๆ คือ Documentation ที่จะแสดงข้อมูลเอกสำรคู่มือ
ในรูปแบบไฟล์ pdf  และเมนู Video ที่จะแสดงคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ผู้พัฒนำระบบหรือทำงสถำบันได้จัดเตรียม
ไว้ในรูปแบบวีดิโอ 

 
ภำพที่ 8 หน้ำจอเมนู Tutorials 
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2.1.3 เมนู Microsoft Word Add-In 

เมนู Microsoft Word Add- In เป็นเมนูที่ ใช้ส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม iThesis Add- in และโปรแกรม 
ที่จ ำเป็นต้องติดตั้งเสริม (Prerequisite programs)  โดยกำรใช้งำนระบบ iThesis นั้นจ ำเป็นต้องติดตั้ง iThesis 
Add-in เพ่ือใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วิทยำนิพนธ์นั้นไปยังเว็บพอร์ทัล 

ในเมน ูMicrosoft Word Add-In จะแสดงรำยกำรให้ดำวน์โหลด 2 ส่วน คือ iThesis Add-in และ Prerequisite 
programs ดังภำพที่ 9  ซึ่งกำรติดตั้งทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำร
วินโดวส์ ซึ่งมีโครงสร้ำง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64)  ดังนั้นก่อนกำรติดตั้ง นิสิตนักศึกษำจ ำเป็น
จะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งว่ำเป็นแบบใด โดยระบบ
จะมีกำรตรวจสอบและแนะน ำด้วยค ำว่ำ "Recommend for you" ด้วย  ส ำหรับวิธีกำรติดตั้ง วิธีกำรใช้งำน และ
รำยละเอียดอื่น ๆ จะกล่ำวในหัวข้อกำรใช้งำน iThesis Add-in 

 
ภำพที่ 9 หน้ำจอเมนู Microsoft Word Add-in 

2.1.4 เมนู Fact & Figure 

เมนู Fact & Figure เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลทั่วไปของจ ำนวนนิสิตนักศึกษำและอำจำรย์ที่อยู่ในระบบ และแสดง
สถำนะจ ำนวนนิสิตนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ในขั้นตอนต่ำงๆ ดังภำพที่ 11 ส ำหรับเมนู Fact & Figure นี้ 
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเปิดหรือปิดเมนูนี้ได้ ดังนั้นหำกสถำบันกำรศึกษำเลือกที่จะปิดเมนูนี้ นิสิต
นักศึกษำจะไม่เห็นเมนูนี้ในระบบ 
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ภำพที่ 10 หน้ำจอเมนู Fact & Figure 

2.1.5 เมนู AI Help 

เมนู AI Help  เป็นเมนูช่วยในกำรเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) ซึ่งแต่ละหน้ำ
เมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้ำบทควำมวิธีกำรใช้งำนของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทควำม ก็จะลิงก์ไปยัง
หน้ำหลักของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.2.2 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 นิสิตนักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที โดยใช้บัญชีผู้ใช้งำน 
(user account) ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้
บัญชีผู้ใช้งำนในบำงสถำบันกำรศึกษำอำจมีหลำย Username และ Password เพ่ือเข้ำใช้งำนในหลำยระบบ 
ดังนั้นนิสิตนักศึกษำจะต้องสอบถำม Username และ Password ในกำรเข้ำระบบกับทำงสถำบันกำรศึกษำให้
ถูกต้อง 

กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนนั้น ให้นิสิตนักศึกษำระบุ Username และ Password ลงในส่วน Login และคลิกที่ปุ่ม 
Login เพ่ือเข้ำใช้งำน หำกต้องกำรให้ระบบจดจ ำ Username และ Password ไว้ในระบบ  ให้ท ำเครื่องหมำย
หน้ำค ำว่ำ Remember me ดังภำพที่ 12  



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 13 

 
ภำพที่ 12 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

ในกรณีที่ทำงสถำบันกำรศึกษำใช้ Username และ Password ที่เป็นระบบพิสูจน์ตัวบุคคลของทำงสถำบันเอง 
และหำกทำงสถำบันจ ำเป็นต้องปิดกำรใช้งำนด้วย Username และ Password ดังกล่ำว  เนื่องจำกต้องกำร
ปรับปรุงระบบหรือเกิดข้อขัดข้องใดๆ  นิสิตนักศึกษำจะสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบฯ ได้จำก Username และ 
Password ที่ระบบฯ ส่งให้ยังอีเมลของนิสิตนักศึกษำที่เป็นโดเมนของทำงสถำบันหรือที่ได้แจ้งให้กับทำงนิสิต
นักศึกษำทรำบเมื่อครั้งสมัครเรียน โดยจะเรียก Username และ Password ที่ระบบฯ ส่งให้ว่ำ Local Account 
ดังภำพที่ 13 และภำพที่ 14 

 

ภำพที่ 13 อีเมลแจ้ง Local Account 
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ภำพที่ 14 รำยละเอียดอีเมลแจ้ง Local Account 

เมื่อระบบฯ เลือกใช้กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนด้วย Local Account  กำรแสดงผลของหน้ำต่ำงกำรล็อกอินจะ
เปลี่ยนไป ดังที่แสดงดังภำพที่ 15 ฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล  โดยข้อสังเกตคือมีปุ่มค ำสั่ง Forgot 
password เพ่ิมข้ึน 

 
ภำพที่ 15 ฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีท่ีใช้งำน Local Account 

หำกสถำบันกำรศึกษำเปิดให้ล็อกอินด้วยระบบ Google Sign In นิสิตนักศึกษำสำมำรถล็อกอินเข้ำระบบไอทีสิสได้
ด้วยอีเมลของ Google ที่ได้มีกำรลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ อย่ำงไรก็ตำมนิสิตนักศึกษำจะต้องล็อกอิน
ด้วยล็อกอินเข้ำระบบผ่ำนบัญชีผู้ใช้งำนของสถำบันกำรศึกษำก่อน แล้วเข้ำไปที่เมนู Your Profile เมนูย่อย 
Contact Information จะพบอีเมลที่สำมำรถใช้งำน Google Sign In ได้ดังภำพที่ 16 
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ภำพที่ 16 วิธีกำรตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในกำรล็อกอินโดย Google Sign In 

วิธีกำรล็อกอินด้วย Google Sign In 
1. นิสิตนักศึกษำสำมำรถล็อกอิน โดยใช้ Google Sign In ได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม Google Sign In ดังภำพที่ 17 

 
ภำพที่ 17 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีท่ีใช้งำน Google Sign In 

2. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิสิตนักศึกษำใช้ เคยล็อกอินด้วยอีเมล google แล้ว สำมำรถเลือกอีเมลที่ต้องกำรได้
เลย ดังภำพที่ 18 

 
ภำพที่ 18 กำรล็อกอินด้วย Google Sign In กรณเีคยล็อกอินด้วยอีเมล google 
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3. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิสิตนักศึกษำใช้ ยังไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล  google ให้คลิกที่ “Use another 
account” ดังภำพที่ 19 แล้วกรอก Username และ Password ดังภำพที่ 20 และภำพที่ 21 ก็จะสำมำรถ
เข้ำระบบได ้ 

 
ภำพที่ 19 กำรล็อกอินด้วย Google Sign In กรณีไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล google 

 
ภำพที่ 20 กำรใส่ Username เพ่ือล็อกอินอีเมล google 

 
ภำพที่ 21 กำรใส่ Password เพ่ือล็อกอินอีเมล google 
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หำกสถำบันกำรศึกษำเปิดให้ล็อกอินด้วยระบบ OneDrive นิสิตนักศึกษำสำมำรถล็อกอินเข้ำระบบไอทีสิสได้ด้วย
อีเมลของ Microsoft ที่ได้มีกำรลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ อย่ำงไรก็ตำมนิสิตนักศึกษำจะต้องล็อกอิน
ด้วยล็อกอินเข้ำระบบผ่ำนบัญชีผู้ใช้งำนของสถำบันกำรศึกษำก่อน แล้วเข้ำไปที่เมนู Your Profile เมนูย่อย 
Contact Information จะพบอีเมลที่สำมำรถใช้งำน OneDrive Sign In ได้ดังภำพที่ 22  

 
ภำพที่ 22 วิธีกำรตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในกำรล็อกอินโดย OneDrive Sign In 

วิธีกำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In 
1. นิสิตนักศึกษำสำมำรถล็อกอิน โดยใช้ OneDrive Sign In ได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม OneDrive Sign In ดังภำพที่ 

23  

 
ภำพที่ 23 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีท่ีใช้งำน OneDrive Sign In 

2. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิสิตนักศึกษำใช้ เคยล็อกอินด้วยอีเมล Microsoft แล้ว สำมำรถเลือกอีเมลที่
ต้องกำรได้เลย ดังภำพที่ 24  
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ภำพที่ 24 กำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In กรณีเคยล็อกอินด้วยอีเมล Microsoft 

3. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิสิตนักศึกษำใช้ ยังไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล  Microsoft ให้คลิกที่ “Use 
another account” ดังภำพที่ 25 แล้วกรอก Username และ Password ดังภำพที่ 26 และภำพที่ 27 
ก็จะสำมำรถเข้ำระบบได้  

 
ภำพที่ 25 กำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In กรณีไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล OneDrive 
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ภำพที่ 26 กำรใส่ Username เพ่ือล็อกอินอีเมล Microsoft 

 
ภำพที่ 27 กำรใส่ Password เพ่ือล็อกอินอีเมล Microsoft 

4. คลิก Yes เพ่ืออนุญำตให้ระบบล็อกอินโดยใช้อีเมล Mircrosoft ดังภำพที่ 28 ก็จะสำมำรถเข้ำระบบได้  
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ภำพที่ 28 กำรอนุญำติให้ระบบเข้ำใช้งำนโดยใช้อีเมล Microsoft 

หมายเหตุ: กำรล็อกอินโดยใช้อีเมล Microsoft นั้น หน้ำเว็บพอร์ทัลจะต้องมี Digital Certificate จึงจะสำมำรถใช้
งำนได ้

2.2.2 คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) 

คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน หรือ Knowledge Base เป็นที่รวบรวมบทควำมต่ำง ๆ ของระบบไอทีสิส โดยแยกเป็น
ส่วน ๆ เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูล ดังภำพที่ 29  เมื่อผู้ใช้งำนคลิกท่ีรำยกำร ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ 
Knowleadge Base หรือ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 30 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบทควำมข้อมูล 
กำรใช้งำน นอกจำกนี้ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำนระบบ หรือโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรท ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย  

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภำพที่ 29 รำยกำร Knowledge Base ในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

 
ภำพที่ 30 เว็บไซต์ Knowledge Base 
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2.2.3 กำรติดต่อสอบถำม (Contact) 

กำรติดต่อสอบถำม (Contact) เป็นส่วนที่ให้นิสิตนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนกำรใช้งำนระบบ ติดต่อกับทีมดูแลระบบ
ทำงอีเมล เพ่ือให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะน ำหรือแก้ปัญหำจำกกำรใช้งำน ดังภำพที่ 31 โดยอีเมลที่ปรำกฏในส่วนนี้ 
จะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

  
ภำพที่ 31 กำรติดต่อสอบถำม 

2.3 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

เมื่อล็อกอินเข้ำใช้งำนในระบบไอทีสิสแล้ว เว็บพอร์ทัลจะแสดงผลดังภำพที่ 32 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ 
1. เมนูและกำรแสดงผล 
2. กำรตั้งค่ำภำษำ 
3. กำรแจ้งเตือนและประกำศ 
4. เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 
5. Disk usage 

 
ภำพที่ 32 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 
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2.3.1 เมนูและกำรแสดงผล 

เมนูและกำรแสดงผลเป็นส่วนหลักในกำรใช้งำนระบบ รำยละเอียดของหัวข้อนี้จะกล่ำวในหัวข้อเมนูต่ำง ๆ ในกำร
ใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

2.3.2 กำรตั้งค่ำภำษำ 

กำรตั้งค่ำภำษำจะมีสัญลักษณ์ คือ “EN” เป็นกำรแสดงสถำนะรูปแบบภำษำของเว็บพอร์ทัลว่ำเป็นกำรแสดงผล
ภำษำอังกฤษ  ซึ่งเมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรเปลี่ยนภำษำของเว็บพอร์ทัล ให้คลิกที่ “EN” ระบบจะแสดงตัวเลือก 
กำรเปลี่ยนภำษำดังภำพที่ 33 และหำกต้องกำรเปลี่ยนเป็นภำษำไทย ให้คลิกท่ี Thai Language หรือหำกต้องกำร
เปลี่ยนเป็นภำษำอังกฤษ ให้คลิกที่ English Language  หรือหำกไม่ต้องกำรเปลี่ยนภำษำให้คลิกที่พ้ืนที่ว่ำง เพ่ือ
ยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือกำรตั้งค่ำภำษำ 

  
ภำพที่ 33 กำรตั้งค่ำภำษำ 

2.3.3 กำรแจ้งเตือนและประกำศ 

กำรแจ้งเตือนและประกำศจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปจดหมำย เป็นกำรแจ้งเตือนในกรณีท่ีนิสิตนักศึกษำได้รับอีเมลจำก
ระบบหรือได้รับประกำศจำกเจ้ำหน้ำที่ เมื่อนิสิตนักศึกษำได้รับอีเมลหรือข้อควำม ระบบจะแจ้งเตือน พร้อมทั้ง
ปรำกฏตัวเลขสีแดงแสดงขึ้นที่มุมขวำบนของสัญลักษณ์ ดังภำพที่ 34 เพ่ือแสดงจ ำนวนอีเมลที่นิสิตนักศึกษำได้รับ
และยังไม่ได้เปิดอ่ำน เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์รูปจดหมำย จะปรำกฎข้อควำมที่ส่งเข้ำมำ ดังภำพที่ 35 และหำก
ต้องกำรปิดกำรแสดงผล ให้คลิกที่พ้ืนที่ว่ำงนอกกรอบแสดงผล หรือคลิกที่ Close ส่วนกำรแสดงผลของข้อควำม
จะหำยไป 

 

ภำพที่ 34 กำรแจ้งเตือนกรณีมีข้อควำมยังไม่ได้อ่ำน 
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ภำพที่ 35 กำรแจ้งเตือนและประกำศ 

2.3.4 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 

เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำนจะแสดงอยู่ภำยใต้ภำพโปรไฟล์หรือภำพประจ ำตัว  เมื่อคลิกที่ภำพ ระบบจะปรำกฎเมนู
ทั่วไป 5 เมนู ดังภำพที่ 36 ประกอบด้วย 

1. Home page 
2. Service request 
3. Settings 
4. Help 
5. Logout 

  
ภำพที่ 36 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 
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 เมนู Home page 

เมน ูHome page เป็นเมนูที่แสดงหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนในระบบ ดังภำพที่ 37  โดย
เมนู Home page จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้นิสิตนักศึกษำที่ต้องกำรใช้งำนเมนูในหน้ำแรกของเว็บ
พอร์ทลัโดยไม่ต้อง logout ออกจำกระบบ 

 
ภำพที่ 37 หน้ำ Home page ของผู้ใช้งำน 

จำกภำพที่ 37 หำกนิสิตนักศึกษำต้องกำรกลับไปใช้งำนระบบต่อ ให้คลิกที่ปุ่มค ำสั่ง Re-Login หรือหำกต้องกำร
ออกจำกระบบ ให้คลิกท่ี logout ดังภำพที่ 38  

  
ภำพที่ 38 กำรเข้ำหรือออกจำกกำรใช้งำนในหน้ำ Home page 
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 เมนู Service request 

เมนู Service request เป็นช่องทำงที่นิสิตนักศึกษำจะใช้งำนเพ่ือติดต่อสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 
(Graduate staff) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือกรณีพบปัญหำในกำรใช้ระบบ  โดยสำมำรถมอบสิทธิ์กำรใช้งำนทั้งใน
ส่วนของเว็บพอร์ทัล และ Add-in ให้กับเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปใช้งำนแทนได้ โดยที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ต้องใช้ Username และ 
Password ของนิสิตนักศึกษำในกำรเข้ำใช้งำนระบบในช่วงเวลำที่ได้รับกำรมอบสิทธิ์ แต่จะเข้ำใช้งำนระบบด้วย 
Username และ Password ของเจ้ำหน้ำที่เอง 

กำรมอบสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำใช้ระบบแต่ละครั้ง นิสิตนักศึกษำจะต้องท ำกำรจองวันและเวลำกับเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนเมนู 
Service request  ซึ่งเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมวันและเวลำดังกล่ำวได้ ซึ่ง
หำกเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธกำรช่วยเหลือในเวลำดังกล่ำว ให้นิสิตนักศึกษำจองวันและเวลำเข้ำไปในระบบใหม่ตำมวัน
เวลำที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำสะดวก หรือนิสิตนักศึกษำสะดวกอีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ:  กำรเข้ำใช้งำนเป็นนิสิตนักศึกษำของเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละครั้ง จะสำมำรถเข้ำระบบได้เพียง 1 ชั่วโมงตำม
เวลำที่นิสิตนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่นัดหมำยไว้เท่ำนั้น และกำรใช้งำนเมนูนี้ขึ้นกับนโยบำยของสถำบันกำรศึกษำว่ำ
เปิดให้บริกำรใช้งำนจริงหรือไม่ 

วิธีกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำน 

1. คลิกท่ีเมน ูService request ดังภำพที่ 39  

  
ภำพที่ 39 เมนู Service request 

2. เลือกเจ้ำหน้ำทีผู่้ที่ต้องกำรขอควำมช่วยเหลือ ดังภำพที่ 40  

 
ภำพที่ 40 เลือกเจ้ำหน้ำที่จำก Drop-down list 
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3. คลิกเลือกวันที่ต้องกำรท ำกำรนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมขึ้นดังภำพที่ 41  

 
ภำพที่ 41 เลือกวันที่ต้องกำรนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ 

4. เลือกเวลำที่ต้องกำรท ำกำรนัดหมำย ดังภำพที่ 42 และกรอกปัญหำที่ต้องกำรให้ช่วยเหลือในช่อง 
Message ดังภำพที่ 43  

 
ภำพที่ 42 เลือกเวลำนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ 
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ภำพที่ 43 กรอกปัญหำที่ต้องกำรให้ช่วยเหลือลงในกล่อง Message 

หำกเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวมีนิสิตนักศึกษำคนอ่ืนมอบสิทธิ์กำรใช้งำนในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งแล้ว ช่วงเวลำ
นั้นจะไมถู่กแสดงในรำยกำรเวลำที่ให้เลือก 

5. คลิกท่ีปุ่มค ำสั่ง Select เพ่ือยืนยันกำรจองเวลำ ดังภำพที่ 44 โดยเจ้ำหน้ำที่จะทรำบว่ำมีกำรจองเวลำจำก
นิสิตนักศึกษำจำกอีเมลที่ระบบส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้งมีกำรแจ้งเตือนในเมนูกำรใช้งำนบนเว็บ
พอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่  

  
ภำพที่ 44 ยืนยันกำรจองเวลำนัดหมำยกับเจ้ำหน้ำที่ 

6. หลังส่งค ำร้องไปยังเจ้ำหน้ำที่แล้ว ที่ปฏิทินจะปรำกฏสัญลักษณ์วงกลมสีน้ ำเงินด้ำนล่ำงซ้ำย ดังภำพที่ 45  
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ภำพที่ 45 สัญลักษณ์ภำยหลังกำรส่งค ำร้องมอบสิทธิ์ 

7. หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถเข้ำช่วยเหลือในวันเวลำดังกล่ำวได้ และขอยกเลิกกำรมอบสิทธิ์  ที่ปฏิทิน 
จะปรำกฏสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีเทำ และเมื่อน ำเคอร์เซอร์เมำส์ไปวำงยังวงกลมดังกล่ำวจะแสดง
ข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งกลับมำ ดังภำพที่ 46  

 
ภำพที่ 46 สัญลักษณ์ภำยหลังเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธค ำร้องขอมอบสิทธิ์ 

 เมนู Settings 

เมนู Settings ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยดังที่แสดงในภำพที่ 48 ได้แก่เมนู Settings, เมนู Recent activity และ
เมน ูIntegration 
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ภำพที่ 47 เมนู Settings 

 
ภำพที่ 48 ส่วนประกอบของเมนูย่อย Settings 

1. เมนยู่อย Settings แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1. Add-in Activate Key (หมำยเลข 1) ภำพที่ 48 เป็นรหัสเพ่ือใช้ยืนยันตัวบุคคลที่เข้ำใช้งำน iThesis 

Add-in ซึ่งนิสิตนักศึกษำที่ใช้เครื่องมือ iThesis Add-in ครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ 
จะต้องกรอกรหัสดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำใช้งำน และส ำหรับวิธีกำรใช้ Add-in Activate Key ใน iThesis 
Add-in นั้น จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in เมนู iThesis 

1.2. Profile photo (หมำยเลข 2) ภำพที่ 48 นิสิตนักศึกษำที่เข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล สำมำรถเพ่ิมรูปภำพ 
โปรไฟล์หรือรูปภำพประจ ำตัวในระบบได้ โดยมีเงื่อนไข คือนำมสกุลของไฟล์ต้องเป็น  .jpg, .png หรือ 
.gif เท่ำนั้น และไฟล์รูปภำพจะต้องมีขนำดไม่เกิน 1 MB โดยมีวิธีอัพโหลดรูปภำพดังนี้ 

1.2.1. คลิกท่ีปุ่ม “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ภำพ 
1.2.2. เมื่อเลือกไฟล์ภำพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Upload” 
1.2.3. ระบบจะปรำกฎรูปภำพประจ ำตัวที่ได้ท ำกำรอัพโหลดเข้ำสู่ระบบ 

2. เมนู Recent activity เป็นเมนูที่แจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบว่ำมีกำรเข้ำใช้งำนบน iThesis Add-in ด้วยบัญชีผู้ใช้
ของนิสิตนักศึกษำจำก IP Address, MAC Address และวันเวลำที่ใช้งำน หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่ใช่กำร
เข้ำใช้งำนบน iThesis Add-in จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิตนักศึกษำเอง สำมำรถคลิกที่ปุ่ม “Sign out 
Add-in” เพ่ือตัดกำรเชื่อมต่อได้ดังภำพที่ 49  ซึ่งเมื่อตัดกำรเชื่อมต่อแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกำรล็อกอิน
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บน Add-in อยู่นั้น จะไม่สำมำรถใช้งำนเครื่องมือต่ำง ๆ ด้วยบัญชีผู้ใช้ของนิสิตนักศึกษำได ้ภำยหลังจำกคลิก
ที่ปุ่ม “Sign out Add-in” ระบบจะแสดงข้อควำมดังภำพที่ 50 

  
ภำพที่ 49 กำรตัดกำรเชื่อมต่อ Add-in จำกคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

 
ภำพที่ 50 กำรแสดงผลกำรตัดกำรเชื่อมต่อ Add-in จำกคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

หำกไม่มีกำรเชื่อมต่อที่ Add-in หรือหลังกำรตัดสัญญำณแล้ว ระบบจะแสดงข้อควำมดังภำพที่ 51  

 
ภำพที่ 51 กำรแสดงผลเมื่อไม่มีกำรเชื่อมต่อของระบบ Add-in 
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3. เมนู Integration เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ที่สร้ำงขึ้นมำในระบบไอทีสิส ซึ่งนิสิต
นักศึกษำสำมำรถส ำรองข้อมูลได้ทั้งใน Google Drive (หมำยเลข 1) และ OneDrive (หมำยเลข 2) เมื่อ
ส ำรองข้อมูลแล้ว ระบบจะท ำกำรเก็บประวัติกำรส ำรองข้อมูลไว้ในส่วน View log (หมำยเลข 3) ซึ่งในส่วนนี้  

หมายเหตุ:   
1. สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเปิดใช้งำนหรือไม่เปิดใช้งำนเมนู Integration ได้ หำกสถำบันเลือกท่ี

จะปิดกำรใช้งำน นิสิตนักศึกษำจะไม่เห็นเมนูย่อยนี้ 
2. ไฟล์ที่นิสิตนักศึกษำส ำรองไฟล์ขึ้นมำนั้นได้นั้นจะถูกเข้ำรหัส นิสิตนักศึกษำจะไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนต่อได้ 

แตส่ำมำรถใช้เป็นไฟล์ส ำรองกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น ซึ่งหำกนิสิตนักศึกษำต้องกำรน ำกลับมำใช้ จะต้องติดต่อ
ให้ผู้ดูแลระบบด ำเนินกำรต่อไป 

 
ภำพที่ 52 เมน ูIntegration 

กำรส ำรองข้อมูลโดยใช้ Google Drive 
1. คลิกท่ี Connect เพ่ือเชื่อมต่อกับอีเมล google ดังภำพที่ 53 

 

ภำพที่ 53 กำรเชื่อมต่ออีเมล google 

2. เลือกอีเมลที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล หรือเลือก Use another account เพ่ือใส่ข้อมูลอีเมลที่ต้องกำรส ำรอง
ข้อมูล ดังภำพที่ 54 
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ภำพที่ 54 กำรระบุอีเมล google ที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล 

3. คลิก Allow เพ่ืออนุญำตให้ระบบเชื่อมต่อกับอีเมล ดังภำพที่ 55 

 

ภำพที่ 55 กำรอนุญำตให้เชื่อมต่อระบบกับอีเมล google ที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล 

4. เมื่อเชื่อมต่อระบบกับอีเมลแล้ว ปุ่ม Backup และปุ่ม Disconnect ในส่วนของ Google Drive เป็นมีสีขึ้นมำ 
ดังภำพที่ 56 โดยนิสิตนักศึกษำสำมำรถคลิกที่ Backup เพ่ือส ำรองข้อมูล หรือคลิกที่ Disconnect เพ่ือตัด
กำรเชื่อมต่อกับอีเมล google 
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ภำพที่ 56 กำรส ำรองข้อมูล 

5.  เมื่อส ำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษำจะได้ไฟล์ที่ส ำรองดังภำพที่ 57 และในหน้ำเว็บพอร์ทัล จะแสดง
ประวัติกำรส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 58 

 

ภำพที่ 57 ไฟล์ที่ได้จำกกำรส ำรองข้อมูล 

 
ภำพที่ 58 ประวัติกำรส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ 

กำรส ำรองข้อมูลโดยใช้ OneDrive 
1. คลิกท่ี Connect เพ่ือเชื่อมต่อกับอีเมล microsoft ดังภำพที่ 59  
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ภำพที่ 59 กำรเชื่อมต่ออีเมล microsoft 

2. ใส่อีเมลและรหัสผ่ำน ของอีเมลที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล ดังภำพที่ 60  

  

ภำพที่ 60 กำรระบุอีเมล microsoft ที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล 

3. คลิก Yes เพ่ืออนุญำตให้ระบบเชื่อมต่อกับอีเมล ดังภำพที่ 61  
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ภำพที่ 61 กำรอนุญำตให้เชื่อมต่อระบบกับอีเมล microsoft ที่ต้องกำรส ำรองข้อมูล 

4. เมื่อเชื่อมต่อระบบกับอีเมลแล้ว ปุ่ม Backup และปุ่ม Disconnect ในส่วนของ OneDrive เป็นมีสีขึ้นมำ ดัง
ภำพที่ 62 โดยนิสิตนักศึกษำสำมำรถคลิกที่ Backup เพ่ือส ำรองข้อมูล หรือคลิกที่ Disconnect เพ่ือตัดกำร
เชื่อมต่อกับอีเมล microsoft 

 

ภำพที่ 62 กำรส ำรองข้อมูล 

5.  เมื่อส ำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษำจะได้ไฟล์ที่ส ำรองดังภำพที่ 57 และในหน้ำเว็บพอร์ทัล จะแสดง
ประวัติกำรส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 58 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 37 

 

ภำพที่ 63 ไฟล์ที่ได้จำกกำรส ำรองข้อมูล 

 
ภำพที่ 64 ประวัติกำรส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ 
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 เมนู Help 

  
ภำพที่ 65 เมน ูHelp 

เมน ูHelp เป็นเมนูทีส่ำมำรถคลิกเพ่ือเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูล วิธีกำรใช้งำนของระบบ หรือทีเ่รียกว่ำ Knowledge 
Base ที่ เ ว็ บ ไซต์  https: / / ithesis.uni.net. th/ kb/  ดั ง ภ ำพที่  30  ซึ่ ง เ ป็ นแหล่ ง ร วบรวมข้ อมู ลกำ ร 
ใช้งำน นอกจำกนี้ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน ทั้งของระบบไอทีสิสทั้งในส่วนของ
เว็บพอร์ทัล และ Add-in, โปรแกรม Microsoft Word, โปรแกรม Endnote และโปรแกรม Mendeley 

 เมนู Logout 

เมนู Logout เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับออกจำกระบบหรือยกเลิกกำรเชื่อมต่อ โดยคลิกท่ีปุ่ม Logout ดังภำพที่ 66  โดย
หลังกำร Logout ระบบจะแสดงผลที่หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

  
ภำพที่ 66 เมน ูLogout 
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2.3.5 Disk usage 

Disk usage ดังภำพที่ 67 เป็นกำรแสดงปริมำณกำรใช้งำนพ้ืนที่หน่วยควำมจ ำของระบบที่ให้กับนิสิตนักศึกษำ 
แต่ละคน โดยแต่ละสถำบันกำรศึกษำอำจก ำหนดขนำดของพ้ืนที่หน่วยควำมจ ำที่จะให้นิสิตนักศึกษำใช้งำนไม่
เท่ำกัน ขึ้นอยู่กับขนำดของพ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของสถำบันกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมนิสิตนักศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำเดียวกันจะได้ขนำดของหน่วยควำมจ ำที่เท่ำกัน 

  
ภำพที่ 67 หน่วยควำมจ ำของระบบ 

2.4 เมนูต่ำง ๆ ในกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

ในส่วนของเมนูและกำรแสดงผล เป็นส่วนหลักในกำรใช้งำนระบบไอทีสิส ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย เมนูหลัก, 
เมนูย่อย และส่วนกำรแสดงผล ดังภำพที่ 68 ซึ่งจะท ำงำนสอดคล้องกันทั้ง 3 ส่วน 

  
ภำพที่ 68 ส่วนประกอบของเมนูและกำรแสดงผล 
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เมนูหลักในกำรใช้งำนระบบ เป็นเมนูที่แสดงขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ในระบบไอทีสิส ตั้งแต่กำรตั้งค่ำ
ต่ำง ๆ กำรจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ กำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง กำรส่ง
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไปจนถึงขั้นตอนกำรท ำใบน ำส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยเมนูหลักของเว็บ
พอร์ทัลประกอบด้วย 7 เมนู ได้แก่ 

1. เมนู Your Profile 
2. เมนู WorkFlow & Prerequisites 
3. เมนู Electronic Form 
4. เมนู Revision & Approval 
5. เมนู Report Data 
6. เมนู Submission Document 
7. เมนู Literature Search 

ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัลเป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงผลเป็นดังภำพที่ 69 

 

ภำพที่ 69 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลหลังกำรเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัลเป็นครั้งแรก  
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2.4.1 เมนู Your Profile 

เมนู Your Profile ประกอบไปด้วยเมนูย่อย 2 เมนู ดังภำพที่ 70 ได้แก่ 
1. Basic Information 
2. Contact Information  

 
ภำพที่ 70 เมนูย่อยของเมนู Your Profile 

 เมนู Basic Information 

เมน ูBasic Information ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
และส่วนทีแ่สดงข้อมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 71  

 
ภำพที่ 71 ส่วนประกอบของเมนู Basic Information 
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ส ำหรับส่วนที่เป็นหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษนั้น  เมื่อนิสิตนักศึกษำเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล
เป็นครั้งแรก ข้อมูลในส่วนนี้จะแสดงผลเป็น “(no data)” แตเ่มื่อมีกำรกรอกข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์ลงไปในเมนู 
Electronic Form ซึ่งจะกล่ำวถึงในหัวข้อเมนู Electronic Form เมนูย่อย Topic แล้ว  หัวข้อวิทยำนิพนธ์จะมำ
แสดงทีส่่วนของ Topic ที่เมน ูYour Profile ให้โดยอัตโนมัติ 

ส ำหรับส่วนที่แสดงข้อมูลทั่วไปของนิสิตนักศึกษำ ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติจำกข้อมูลในฐำนข้อมูลของ
สถำบันกำรศึกษำ หำกนิสิตนักศึกษำพบว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบของ
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 

 เมนู Contact Information 

เมนู Contact Information เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ได้แก่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ นิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำทีแ่สดงเพียงอีเมลเท่ำนั้น 

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษำเข้ำใช้งำนที่เมนู Contact Information ครั้งแรก หำกนิสิตนักศึกษำยังไม่ได้กรอกข้อมูล
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ลงในเมนู Committee & Examiner ซึ่งวิธีกำรกรอกข้อมูลจะกล่ำวถึง 
ในหัวข้อเมนู Electronic Form เมนูย่อย Committee & Examiner  โดยระบบจะไม่ปรำกฎแบบฟอร์มให้กรอก
ข้อมูลกำรติดต่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดังภำพที่ 72  ดังนั้นนิสิตนักศึกษำจะต้องไปกรอกข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หลักก่อน ระบบจึงจะปรำกฎแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลกำรติดต่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 

 
ภำพที่ 72 เมน ูContact Information ก่อนกำรกรอกข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

หลังกำรกรอกข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักลงในเมนู Committee & Examiner แล้ว ระบบจะปรำกฎฟอร์มให้
กรอกข้อมูลกำรติดต่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก  ดังภำพที่ 73 จะพบว่ำระบบมีกำรแสดงอีเมลของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ อีเมลของนิสิตนักศึกษำ และอีเมลของเจ้ำหน้ำที่อยู่ในระบบแล้ว ซึ่งอีเมลที่ระบุอยู่นี้เป็นอีเมลของ



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 43 

สถำบันกำรศึกษำ แต่หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก และนิสิตนักศึกษำมีอีเมลอ่ืนที่สะดวกต่อกำรติดต่อมำกกว่ำ ก็
สำมำรถเพ่ิมข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้ 

 
ภำพที่ 73 เมน ูContact Information หลังกำรกรอกข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

กำรเพิ่มอีเมล 
1. พิมพ์อีเมลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือนิสิตนักศึกษำที่ต้องกำรเพ่ิมข้อมูล ลงไปในช่อง Advisor’s email หรือ 

Student’s email ดังภำพที่ 74 ตำมล ำดับ 
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ภำพที่ 74 กรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องกำรเพิ่ม 

2. คลิกปุ่ม ADD  จะมีอีเมลปรำกฎเพ่ิมข้ึนมำ ดังภำพที่ 75  

 
ภำพที่ 75 รำยกำรอีเมลที่เพ่ิมเติม 
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3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกกำรกรอกข้อมูลในเมนู Contact Information 
4. ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมยืนยันกำรบันทึกข้อมูล 

4.1. คลิกท่ี OK เพ่ือบันทึก 
4.2. คลิกท่ี Cancel เพ่ือยกเลิก ดังภำพที่ 76  

  
ภำพที่ 76 กล่องข้อควำมยืนยันกำรบันทึก 

5. ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงผลกำรบันทึกข้อมูลที่มุมขวำล่ำงของหน้ำจอ ดังภำพที่ 77 

 
ภำพที่ 77 หน้ำต่ำงแสดงกำรบันทึกข้อมูล 

กำรลบอีเมล 

อีเมลที่สำมำรถลบได้ คืออีเมลที่นิสิตนักศึกษำเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง ส่วนอีเมลที่ระบบน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูล 
มำแสดงผลนั้นจะไม่สำมำรถลบได้  ส ำหรับวิธีกำรลบข้อมูลอีเมลคือ 

1. คลิกท่ีอีเมลที่ต้องกำรลบ 
2. ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบ ดังภำพที่ 78 

2.1. คลิกท่ี OK เพ่ือลบอีเมล 
2.2. คลิกท่ี Cancel เมื่อต้องกำรยกเลิกกำรลบอีเมล  

  
ภำพที่ 78 กล่องข้อควำมยืนยันกำรลบอีเมล 
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2.4.2 เมนู Workflow & Prerequisites 

เมนู  Workflow & Prerequisites เป็น เมนูที่ ใช้ ส ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดท ำวิ ทยำนิพนธ์  ในส่ วนนี้
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกท่ีจะใช้งำนได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

1. สถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำไม่ต้องจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ หำกเลือกเช่นนี้ 
เมื่อนิสิตนักศึกษำล็อกอินเข้ำสู่ระบบ เมนู Workflow & Prerequisites จะไม่ปรำกฏขึ้นมำ ดังภำพที่ 
79 

 
ภำพที่ 79 กรณีสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำไม่ต้องจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

2. สถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ แต่ไม่ต้องให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์นั้น หำกเลือกเช่นนี้ เมื่อนิสิตนักศึกษำล็อกอินเข้ำสู่ระบบ ใน
หน้ำเมนู Workflow & Prerequisites ปุ่ม “Request approval” จะไม่ปรำกฏขึ้นมำ ดังภำพที่ 80 

 
ภำพที่ 80 กรณีสถำบันกำรศึกษำให้นิสิตนักศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์แต่ไม่ต้องได้รับอนุมัติ 
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3. สถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ และต้องให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์นั้น ในหน้ำเมนู Workflow & Prerequisites จะปรำกฎปุ่ม 
“Request approval” ขึ้นมำ ดังภำพที่ 81 

 

ภำพที่ 81 กรณีสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องได้รับอนุมัติแผนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 

เมน ูWorkflow & Prerequisites สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 เมนูย่อย ได้แก่ 
1. เมนู Research Planning 
2. เมนู Milestones & Prerequisite Documents 
3. เมนู Approval History 

 

ภำพที่ 82 เมนูย่อยของเมนู Workflow & Prerequisites 

 เมนู Research Planning 

หำกสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ เมื่อนิสิต
นักศึกษำเข้ำใช้งำนครั้งแรก นิสิตนักศึกษำจะเห็นปุ่ม Request approval เป็นสีเทำ ดังภำพที่ 83 กำรที่ปุ่มเป็นสี
เทำนั้น เกิดจำกนิสิตนักศึกษำยังไม่ได้มีกำรเพ่ิมอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก หำกนิสิตนักศึกษำเพ่ิมอำจำรย์ที่ปรึกษำ
หลักแล้ว ปุ่ม Requet approval จะเปลี่ยนเป็นสีน้ ำเงิน ซึ่งจะสำมำรถส่งขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์จำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ ดังภำพที่ 84 
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ภำพที่ 83 ปุ่ม Request approval กรณียังไม่เพ่ิมอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 

 

ภำพที่ 84 ปุ่ม Request approval ภำยหลังกำรเพิ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 

กำรก ำหนดแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 
1. นิสิตนักศึกษำสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำกำรท ำวิจัยในหัวข้อที่ระบบก ำหนดมำให้ โดยคลิกที่แถบสี แล้วเลื่อน

ซ้ำยขวำ หรือย่อขยำย เพ่ือก ำหนดช่วงเวลำ ดังภำพที่ 85 
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ภำพที่ 85 กำรปรับช่วงเวลำกำรท ำวิจัยในแต่ละหัวข้อ 

2. นิสิตนักศึกษำสำมำรถเพ่ิมงำนได้มำกกว่ำที่ระบบก ำหนดมำให้ โดยคลิกที่เครื่องหมำยบวก (หมำยเลข 1) แล้ว
เลือกหัวข้อหลักของงำน กรอกงำนย่อยที่ต้องกำรเพ่ิม พร้อมระบุช่วงเวลำ (หมำยเลข 2) แล้วจึงกด “Save” 
(หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 86  

 
ภำพที่ 86 ขั้นตอนกำรเพ่ิมงำนในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

3. เมื่อเพ่ิมงำนเรียบร้อยแล้วจะพบงำนที่เพ่ิมข้ึนมำ ดังภำพที่ 87 
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ภำพที่ 87 กำรเพ่ิมงำนในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

4. นิสิตนักศึกษำสำมำรถลบงำนได้ โดยดับเบิลคลิกท่ีงำนที่ต้องกำรลบ แล้วคลิกท่ี “Delete” ดังภำพที่ 88 

 

ภำพที่ 88 กำรลบงำนในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

5. กำรใสเ่ปอร์เซ็นต์ผลควำมส ำเร็จของงำนได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  แล้วลำกไปยังช่วงเวลำที่ต้องกำรดังภำพที่ 89 
จำกนั้นจะเห็นผลควำมส ำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังภำพที่ 90 
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ภำพที่ 89 กำรใส่ผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

 

ภำพที่ 90 กำรแสดงผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

กำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 
1. เมื่อนิสิตนักศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และต้องกำรส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติ

แผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์นั้น ให้นิสิตนักศึกษำคลิกท่ีปุ่ม “Request approval” ดังภำพที่ 91 

 

ภำพที่ 91 กำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

2. ระบบจะแจ้งเตือน ให้นิสิตนักศึกษำยืนยันกำรส่งอีกครั้ง โดยคลิก “OK” ดังภำพที่ 92 

 
ภำพที่ 92 กำรยืนยันกำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 
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3. เมื่อนิสิตนักศึกษำส่งแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ปุ่ม “Request approval” จะ
เปลี่ยนเป็น “Waiting approval” ดังภำพที่ 93 และนิสิตนักศึกษำจะได้รับอีเมลส ำเนำแจ้งกำรส่งขอควำม
เห็นชอบแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 94 

 
ภำพที่ 93 กำรรอผลกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
ภำพที่ 94 กำรรอผลกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4. เมื่อนิสิตนักศึกษำส่งแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ปุ่ม  “Request approval” จะ
เปลี่ยนเป็น “Waiting approval” ดังภำพที่ 93 และนิสิตนักศึกษำจะได้รับอีเมลส ำเนำแจ้งกำรส่งขอควำม
เห็นชอบแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 94 

5. เมื่อนิสิตนักศึกษำได้รับอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว จะได้รับอีเมลจำกระบบ 
ดังภำพที่ 95 
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ภำพที่ 95 กำรแจ้งผลกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

กำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

1. หำกนิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์แล้ว และมีกำรแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์
นั้น นิสิตนักศึกษำสำมำรถส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ใหม่ได้โดยคลิกที่ 
“Approved (Click to send revise request)” ดังภำพที่ 96 

 

ภำพที่ 96 กำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ภำยหลังได้รับกำรอนุมัติแผนแล้ว 

2. เมื่อขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ นิสิตนักศึกษำจะได้รับอีเมลจำกระบบแจ้งถึงกำรขอแก้ไขแผนกำร
จัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 97 
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ภำพที่ 97 อีเมลแจ้งกำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

3. เมื่ออำจำรย์อนุมัติผลกำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์แล้ว นิสิตนักศึกษำจะได้รับอีเมลจำกระบบแจ้ง
ถึงกำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 98 

 

ภำพที่ 98 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

 เมนู Milestones & Prerequisite Documents 

เมนู Milestones & Prerequisite Documents เป็นเมนูที่สรุปผลควำมส ำเร็จตำมแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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1. ส่วนที่ 1 เป็นกำรแสดงผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ในภำพรวมในรูปแบบกรำฟ ดังภำพที่ 99 
ตัวอย่ำงจำกภำพจะเห็นว่ำในวันที่ 27 มีนำคม 2018 นิสิตนักศึกษำจะท ำวิทยำนิพนธ์เสร็จไปประมำณ 
48.62% เป็นต้น 

 

ภำพที่ 99 กรำฟแสดงภำพรวมผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

2. ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่สรุปผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 สถำนะ ดังภำพ
ที่ 100 ได้แก่ 
2.1. Current เป็นกำรแสดงสถำนะของงำนที่ก ำลังท ำอยู่ 
2.2. Waiting เป็นกำรแสดงสถำนะของงำนที่ยังไม่เริ่มท ำ 
2.3. Achieved เป็นกำรแสถงสถำนะของงำนที่ส ำเร็จแล้ว 

 

ภำพที่ 100 สรุปผลควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

3. ส่วนที่ 3 เป็นกำรแสดงสถำนะของงำนในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สถำนะ ดังตัวอย่ำง
ในภำพที่ 101 ได้แก่ 
3.1. สถำนะ Suspend คือ สถำนะที่แสดงว่ำงำนนั้นยังไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร 
3.2. สถำนะ On-Going คือ สถำนะที่แสดงว่ำงำนนั้นก ำลังด ำเนินกำรอยู่ 
3.3. สถำนะ Done คือ สถำนะที่แสดงว่ำงำนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ภำพที่ 101 ควำมส ำเร็จของงำนในแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

 เมนู Approval History 

เมนู Approval History เป็นเมนูที่แสดงประวัติในกำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

 

ภำพที่ 102 ประวัติในกำรขออนุมัติแผนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ 

2.4.3 เมนู Electronic Form 

เมนู Electronic Form เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกรอกข้อมูลเกี่ยวกับวิทยำนิพนธ์ เพ่ือระบบจะน ำข้อมูลต่ำง ๆ ไปสร้ำง
เป็นรูปเล่มวิทยำนิพนธ์  ซึ่งเมนู Electronic Form ประกอบด้วยหน้ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ  เมื่อท ำกำร Generate 
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Template โดยใช้ iThesis Add-in ซึ่งจะอธิบำยกำรใช้งำนในส่วนของ iThesis Add-in ต่อไป โดยในเมนู 
Electronics Form ประกอบไปด้วยเมนูย่อย 6 เมน ูและเมนูเสริม Approval history ดังภำพที่ 103 ได้แก่ 

1. Topic 
2. Committee & Examiner 
3. Abstract 
4. Acknowledgement 
5. Biography 
6. Template Settings 
7. Approval history 

 
ภำพที่ 103 เมนูย่อยของเมนู Electronic Form 

เมนูย่อยทั้ง 6 เมนูนั้น เมื่อนิสิตนักศึกษำเริ่มใช้งำนระบบไอทีสิส และยังไม่ได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
นิสิตนักศึกษำจะเห็นเมนูย่อยปรำกฎแค่เพียง 4 เมนูเท่ำนั้น คือ Topic, Committee & Examiner, Biography 
และ Template Settings ส่วนเมนูที่เหลืออีก 2 เมนู ได้แก่ Abstract และ Acknowledgement จะปรำกฎขึ้น
หลังจำกท่ีนิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว 

หมายเหตุ : กำรแก้ไขข้อมูลใด ๆ ก็ตำมในเมนูย่อยทั้ง 6 เมนู ภำยหลังจำกกำร Generate Template แล้ว นิสิต
นักศึกษำจ ำเป็นจะต้อง Generate Template ใหม่ เพ่ือให้ระบบอัพเดทข้อมูลที่แก้ไขในเว็บพอร์ทัลลงในเอกสำร
วิทยำนิพนธ์ที่สร้ำงขึ้นโดย iThesis Add-in 

 เมนู Topic 

เมนูย่อย Topic เป็นเมนูส ำหรับกรอกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยกำรกรอกหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์นั้น สำมำรถท ำตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ ด้วยแถบเครื่องมือที่ปรำกฎอยู่ในระบบ 

กำรกรอกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

1. กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์ภำษำไทยลงในกล่องข้อควำมของ Topic (TH) และหัวข้อวิทยำนิพนธ์
ภำษำอังกฤษลงในกล่องข้อควำมของ Topic (EN) ดังภำพที่ 104  
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ภำพที่ 104 แบบฟอร์มกำรกรอกหัวข้อวิทยำนิพนธ์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

2. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวเอียงในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 105 
2.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย I : Italic ดงัหมำยเลข 2 ภำพที่ 105 

 
ภำพที่ 105 กำรท ำตัวเอียงในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

3. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวห้อยในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 106 
3.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย X2 : Subscript ดังหมำยเลข 2 ภำพที่ 106 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 59 

 
ภำพที่ 106 กำรท ำตัวห้อยในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

4. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวยกในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
4.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 107 
4.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย X2 : Superscript ดังหมำยเลข 2 ภำพที่ 107 

 
ภำพที่ 107 กำรท ำตัวยกในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

5. กรณีท่ีหัวข้อวิทยำนิพนธ์มีควำมยำวมำก และเม่ือท ำกำร Generate Template แล้ว พบว่ำหัวข้อวิทยำนิพนธ์
ที่ปรำกฎขึ้นบนหน้ำปกมีกำรตัดค ำขึ้นบรรทัดใหม่ไม่สวยงำม นิสิตนักศึกษำสำมำรถแก้ไข หรือตัดค ำเพ่ือขึ้น
บรรทัดใหม่ได้ด้วยกำรคลิกที่หน้ำค ำที่ต้องกำรให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และกดปุ่ม Shift+Enter 1 ครั้ง เพ่ือให้ค ำ
หรือประโยคนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ ดังภำพที่ 108  
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ภำพที่ 108 กำรข้ึนบรรทัดใหม่ในหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

6. บันทึกข้อมูลโดยกำรคลิกท่ีปุ่ม Save ดังภำพที่ 109 

 
ภำพที่ 109 บันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

7. ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงยืนยันกำรบันทึก ดังภำพที่ 110 ให้คลิกท่ี OK 

  
ภำพที่ 110 หน้ำต่ำงยืนยันกำรบันทึกข้อมูล 
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8. ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงผลกำรบันทึกข้อมูลที่มุมขวำล่ำงของหน้ำจอ ดังภำพที่ 111  

 
ภำพที่ 111 หน้ำต่ำงแสดงผลกำรบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ: 

1. เมื่อบันทึกข้อมูลในส่วนนี้แล้ว ข้อมูลในเมนู Your Profile เมนูย่อย Basic Information ในส่วนหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์จะแสดงข้อมูลตำมที่กรอกในเมนู Topic  

2. กรณีที่มีกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หลังจำกที่ Generate Template แล้ว จะต้องท ำกำร Generate 
Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์   โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 

3. กรณีต้องกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หลังจำกผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว จะต้องท ำกำรยื่น
ค ำร้องขออนุญำตแก้ไขจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนระบบก่อน จึงจะสำมำรถแก้ไขได้ โดยวิธีกำรยื่นขอแก้ไข
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ จะอธิบำยในหัวข้อเมน ูRevision & Approval หัวข้อกำรแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

 เมนู Committee & Examiner 

เมนูย่อย Committee & Examiner เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกรอกข้อมูลประธำนกรรมกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม กรรมกำรสอบ หรือต ำแหน่งอ่ืนๆ ที่ต้องปรำกฎในเล่มวิทยำนิพนธ์ 

กำรเพิ่มข้อมูลอำจำรย ์

1. เลือกต ำแหน่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือกรรมกำรสอบที่ต้องกำรกรอกข้อมูล ดังภำพที่ 112  

 
ภำพที่ 112 เลือกต ำแหน่งของอำจำรย์ที่ต้องกำร 
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2. เมื่อเลือกต ำแหน่งของอำจำรย์แล้ว ระบบจะปรำกฏฟอร์มกำรกรอกข้อมูลตำมต ำแหน่งที่เลือก  ซึ่งกรณี 
ที่เลือกกรอกข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (advisor) ระบบจะปรำกฎแบบฟอร์มที่ให้กรอกอีเมลและ 
เบอร์โทรศัพท์ดังภำพที่ 113  แต่หำกเลือกต ำแหน่งอ่ืน ระบบจะไม่ปรำกฏฟอร์มกำรกรอกข้อมูลอีเมลและ 
เบอร์โทรศัพท ์ดังภำพที่ 114  

  
ภำพที่ 113 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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ภำพที่ 114 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสอบ 

3. ดังภำพที่ 115  ให้พิมพ์ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่ขึ้นต้นของชื่ออำจำรย์ลงในช่องหมำยเลข 1  โดยระบบ 
จะปรำกฎรำยชื่ออำจำรย์ที่มีชื่อขึ้นต้นตำมตัวอักษรที่พิมพ์ลงไป ดังช่องหมำยเลข 2  และให้นิสิตนักศึกษำ
คลิกเลือกรำยชื่ออำจำรย์ที่ต้องกำร  
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ภำพที่ 115 กำรค้นหำเพ่ือเพ่ิมชื่ออำจำรย์ 

4. กรอกยศหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรลงในช่อง Prefix (ภำษำไทย เช่น รศ. ดร. หรือภำษำอังกฤษ เช่น Assoc. 
Prof. เป็นต้น) หรือ Postfix (ภำษำอังกฤษ เช่น Ph.D.) ให้เหมำะสม ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ดังภำพที่ 
116  

  
ภำพที่ 116 กำรเพ่ิมชื่อยศหรือต ำแหน่งวิชำกำรของอำจำรย์ 
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5. กรณีเพ่ิมอำจำรย์ที่ปรึกษำ ให้กรอกอีเมลส ำรองของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) และเบอร์โทรศัพท์ของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ดังภำพที่ 117 

 
ภำพที่ 117 กำรเพ่ิมอีเมลส ำรองและเบอร์โทรศัพท์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

6. คลิกปุ่ม Add/Save Committee เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภำพที่ 118  

  
ภำพที่ 118 กำรเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอำจำรย์ 

7. ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงผลกำรบันทึกข้อมูลที่มุมขวำล่ำงของหน้ำจอ ดังภำพที่ 119 และส่วนแสดงผลจะแสดง
ข้อมูล ดังภำพที่ 120 

 
ภำพที่ 119 กำรแสดงผลกำรบันทึกข้อมูล 
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ภำพที่ 120 กำรยืนยันกำรบันทึกข้อมูลบนส่วนแสดงผลหน้ำเว็บพอร์ทัล 

กำรแก้ไขข้อมูลอำจำรย์ 
1. กรณีต้องกำรแก้ไขข้อมูลอำจำรย์ ให้คลิกที่เครื่องหมำยรูปดินสอ (Edit) หลังชื่ออำจำรย์ที่ต้องกำรแก้ไข  

ดังภำพที่ 121  

 
ภำพที่ 121 กำรแก้ไขข้อมูลของอำจำรย์ 

2. ท ำกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกกำรแก้ไข หรือ Cancel edit เพ่ือยกเลิกกำรแก้ไข
ข้อมูล ดังภำพที่ 122  
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ภำพที่ 122 กำรยืนยันกำรแก้ไขข้อมูลของอำจำรย์ 

กำรลบข้อมูลอำจำรย์ 

1. กรณีต้องกำรลบข้อมูลอำจำรย์ ให้คลิกที่เครื่องหมำยถังขยะสีแดง (Delete) หลังชื่ออำจำรย์ที่ต้องกำรลบ ดัง
ภำพที่ 123  

 
ภำพที่ 123 กำรลบข้อมูลของอำจำรย์ 

2. ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงกำรยืนยันกำรลบข้อมูล ดังภำพที่ 124  หำกต้องกำรลบ ให้คลิกที่ปุ่ม OK หรือหำกไม่
ต้องกำรลบ ให้คลิกท่ีปุ่ม Cancel เพ่ือยกเลิก 
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ภำพที่ 124 กำรยืนยันกำรลบข้อมูลของอำจำรย์ 

กำรกรอกข้อมูลในเมน ูCommittee & Examiner นั้น สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 
1. กรณีสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรสอบป้องกัน

วิทยำนิพนธ์ เป็นชุดเดียวกัน ในกรณีนี้  หำกนิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์, 
วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว หำกต้องกำรแก้ไขรำยชื่ออำจำรย์ จะต้องท ำกำร
ยื่นค ำร้องขอแก้ไขจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนระบบและได้รับกำรอนุมัติ จึงจะสำมำรถแก้ไขได้  โดยวิธีกำร
จะอธิบำยในหัวข้อเมนู Revision & Approval 

2. กรณีสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรสอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ เป็นคนละชุด ในกรณีนี้ เมื่อนิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลอำจำรย์ในครั้งแรก ให้นิสิตนักศึกษำ
กรอกข้อมูลกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ เมื่อได้รับอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว ให้นิสิตนักศึกษำ
เข้ำมำที่เมนู Committee & Examiner อีกครั้ง จะพบว่ำในเมนู Committee & Examiner จะแบ่ง
ข้อมูลอำจำรย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ Proposal และ Thesis ดังภำพที่ 125 

 
ภำพที่ 125 เมนู Committee & Examiner ภำยหลังผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
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2.1 Proposal ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลของอำจำรย์ และคณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่อนุมัติโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ ซึ่งเมื่อผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
โดยจะเห็นว่ำมีรูปกุญแจล็อก ดังภำพที่ 126 

 
ภำพที่ 126 กำรล็อกกำรแก้ไขรำยชื่อำจำรย์ภำยหลังได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

2.2 iThesis ในส่วนนี้ระบบจะท ำกำรคัดลอกข้อมูลอำจำรย์ และคณะกรรมกำรจำกส่วนของโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์มำให้ นิสิตนักศึกษำสำมำรถท ำกำรแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อมูลอำจำรย์และ
คณะกรรมกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ได้ ดังภำพที่ 127 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 70 

 
ภำพที่ 127 กำรเพ่ิม แก้ไข และลบรำยชื่ออำจำรย์และคณะกรรมกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ: กรณีท่ีมีกำรแก้ไขชื่ออำจำรย์หรือกรรมกำรสอบ หลังจำกที ่Generate Template แล้ว จะต้องท ำกำร 
Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์  โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 

 เมนู Abstract 

เมนู Abstract เป็นเมนูส ำหรับกรอกข้อมูลบทคัดย่อ (Abstract) เพ่ือแสดงข้อมูลที่ส ำคัญในงำนวิจัย  โดยนิสิต
นักศึกษำจะต้องกรอกข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งระบุค ำส ำคัญ (Keyword) ของวิทยำนิพนธ์ 
ส ำหรับกำรเขียนบทคัดย่อผ่ำนฟอร์มในระบบนั้น สำมำรถท ำตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยกได้ โดย
กำรใช้แถบเครื่องมือที่อยู่ในระบบ 

หมายเหตุ:  เมนู Abstract จะแสดงขึ้นบนแถบเมนูต่อเมื่อนิสิตนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว  
และกรณีท่ียังไม่ผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ระบบจะไม่แสดงเมน ูAbstract 
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กำรกรอกข้อมูลบทคัดย่อ (Abstract) 

1. กรอกข้อมูลบทคัดย่อภำษำไทยลงในกล่องข้อควำมของ Abstract (TH) และบทคัดย่อภำษำอังกฤษ ลงใน
กล่องข้อควำมของ Abstract (EN) ดังภำพที่ 128  

 
ภำพที่ 128 แบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลบทคัดย่อ 

2. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวเอียงในบทคัดย่อ มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 129 
2.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย I : Italic ดงัหมำยเลข 2 ภำพที่ 129 
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ภำพที่ 129 กำรท ำตัวเอียงในบทคัดย่อ 

3. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวห้อยในบทคัดย่อ มีข้ันตอนดังนี้ 
3.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 130 
3.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย X2 : Subscript ดังหมำยเลข 2 ภำพที่ 130 

 
ภำพที่ 130 กำรท ำตัวห้อยในบทคัดย่อ 

4. กรณีท่ีต้องกำรท ำตัวยกในบทคัดย่อ มีขั้นตอนดังนี้ 
4.1. ไฮไลท์ข้อควำมที่ต้องกำรใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 131 
4.2. คลิกท่ีเครื่องหมำย X2 : Superscript ดังหมำยเลข 2 ภำพที่ 131 
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ภำพที่ 131 กำรท ำตัวห้อยในบทคัดย่อ 

5. กรณีท่ีต้องกำรขึ้นย่อหน้ำใหม ่มีข้ันตอนดังนี ้
5.1. หำกต้องกำรให้ขึ้นย่อหน้ำใหม่ตั้งแต่ค ำว่ำ “ผลกำรศึกษำ” ให้คลิกที่หน้ำค ำว่ำ “ผลกำรศึกษำ”

เพ่ือวำงเคอร์เซอร์เมำส์ ดังภำพที่ 132  

 
ภำพที่ 132 บทคัดย่อก่อนกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ 

5.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลตั้งแต่ค ำว่ำ “ผลกำรศึกษำ” จะข้ึนบรรทัดใหม่ ดังภำพที่ 133  

 
ภำพที่ 133 บทคัดย่อหลังกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ 

6. บันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม Save 
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กำรกรอกข้อมูลค ำส ำคัญ (Keyword) 

1. เพ่ิมค ำส ำคัญภำษำไทยลงไปในช่อง KEYWORD (TH) และค ำส ำคัญภำษำอังกฤษลงไปในช่อง KEYWORD 
(EN) ดังภำพที่ 134  

 
ภำพที่ 134 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมค ำส ำคัญ 

2. เมื่อพิมพ์ค ำส ำคัญลงในช่องแล้ว ให้คลิกที่ ADD เพ่ือเพ่ิมค ำส ำคัญ ดังภำพที่ 135 โดยกำรพิมพ์ค ำส ำคัญ
นั้น ให้พิมพ์ทีละค ำ แล้วคลิก ADD  แล้วจึงพิมพ์ค ำถัดไป 

 
ภำพที่ 135 กำรกรอกข้อมูลเพื่อเพ่ิมค ำส ำคัญ 

3. เมื่อคลิก ADD แล้ว ค ำส ำคัญจะปรำกฎด้ำนล่ำง ดังภำพที่ 136  

 
ภำพที่ 136 กำรแสดงข้อมูลค ำส ำคัญเมื่อเพ่ิมส ำเร็จ 

4. กรณีท่ีต้องกำรลบค ำส ำคัญ ให้คลิกท่ีเครื่องหมำยกำกบำทหลังค ำส ำคัญที่ต้องกำรลบ ดังภำพที่ 137 และ
คลิกท่ี OK เพ่ือยืนยันกำรลบ หรือคลิกท่ี Cancel เพ่ือยกเลิกกำรลบ ดังภำพที่ 138  
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ภำพที่ 137 กำรลบค ำส ำคัญ 

 
ภำพที่ 138 กำรยืนยันกำรลบค ำส ำคัญ 

5. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมแจ้งเตือนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบ
แบบฟอร์ม เพ่ือแจ้งให้นิสิตนักศึกษำทรำบว่ำ จะต้องท ำกำร Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดท
ข้อมูลเข้ำไปในแบบฟอร์มวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 139 

 

ภำพที่ 139 กำรแจ้งเตือนให้ Generate Template ใหม่หลังพบกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หมายเหตุ:  

1. กรณีที่มีกำรแก้ไขข้อมูลบทคัดย่อ หลังจำกที่  Generate Template แล้ว จะต้องท ำกำร  Generate 
Template ใหม่อีกครั้ง เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์ โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 

2. กำรกรอกข้อมูลค ำส ำคัญ (Keyword)  กำรกรอกค ำส ำคัญภำษำไทย สำมำรถกรอกได้ทั้งค ำภำษำไทยและ 
ค ำภำษำอังกฤษ และกำรกรอกค ำส ำคัญภำษำอังกฤษสำมำรถกรอกได้เพียงภำษำอังกฤษภำษำเดียวเท่ำนั้น 
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 เมนู Acknowledgement 

เมนู Acknowledgement เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศ ซึ่งเป็นข้อควำมที่กล่ำวถึงผลงำน
และแสดงควำมขอบคุณบุคคลที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ให้ควำมช่วยเหลือต่ำง  ๆ  ทั้งนี้ฟอร์มกำรกรอกข้อมูล 
ของกิตติกรรมประกำศ จะมีควำมแตกต่ำงจำกฟอร์มของหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และบทคัดย่อ ตรงที่ฟอร์ม 
ของกิตติกรรมประกำศจะไม่มีเครื่องมือในกำรท ำเป็นตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยก 

กำรกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศ 

1. กรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศลงในกล่องข้อควำมของ Acknowledgement text ดังภำพที่ 140  

 
ภำพที่ 140 แบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศ 

2. กรณีท่ีต้องกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ มีข้ันตอนดังนี ้
2.1. หำกผู้ใช้งำนต้องกำรให้ขึ้นย่อหน้ำใหม่ตั้งแต่ค ำว่ำ “ขอขอบพระคุณ”  ให้คลิกที่หน้ำค ำว่ำ 

“ขอขอบพระคุณ” เพ่ือวำงเคอร์เซอร์เมำส์ ดังภำพที่ 141  

 
ภำพที่ 141 กิตติกรรมประกำศก่อนกำรข้ึนย่อหน้ำใหม่ 

2.2. กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง ข้อมูลตั้งแต่ค ำว่ำ “ขอขอบพระคุณ” จะข้ึนบรรทัดใหม่ ดังภำพที่ 142  
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ภำพที่ 142 กิตติกรรมประกำศหลังกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ 

3. บันทึกข้อมูล โดยคลิกปุ่ม Save 

หมายเหตุ: 

1. ข้อมูลกิตติกรรมประกำศจะต้องเป็นภำษำที่เลือกเขียนวิทยำนิพนธ์ เช่น เลือกท ำวิทยำนิพนธ์เป็น
ภำษำไทย จะต้องกรอกข้อมูลกิตติกรรมประกำศเป็นภำษำไทย หำกเลือกเขียนวิทยำนิพนธ์เป็น
ภำษำอังกฤษ จะต้องกรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษ 

2. กรณีที่มีกำรแก้ไขข้อมูลกิตติกรรมประกำศ หลังจำกที่  Generate Template แล้ว จะต้องท ำกำร 
Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์ โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 

 เมนู Biography 

เมน ูBiography เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับกรอกประวัติของนิสิตนักศึกษำผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ โดยระบบมีแบบฟอร์มกำร
กรอกข้อมูลประวัติอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบฟอร์มหน้ำประวัติ และแบบฟอร์ม CV 

กำรกรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์โดยใช้แบบฟอร์มหน้ำประวัติ 

1. กรอกข้อมูลประวัติของผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ในแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 143  
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ภำพที่ 143 แบบฟอร์มหน้ำประวัติ 

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 
3. เมื่อ Generate Template จำก iThesis Add-in จะได้หน้ำประวัติ ดังภำพที่ 144 

 

ภำพที่ 144 ประวัติผู้เขียนที่ได้จำกแบบฟอร์มหน้ำประวัติจำกเล่มวิทยำนิพนธ์  
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กำรกรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์โดยใช้แบบฟอร์ม CV 

1. กรอกข้อมูลฺประวัติของผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ ในแบบฟอร์มหมำยเลข 1 และคลิก “Save” หมำยเลข 2 ดัง
ภำพที่ 145 

 

ภำพที่ 145 แบบฟอร์ม CV ส่วน Basic Information 

2. คลิกท่ี “Add Education” หมำยเลข 1 แล้วกรอกข้อมูลประวัติกำรศึกษำ ตำมแบบฟอร์มในหมำยเลข 2 
และคลิก “Save” หมำยเลข 3 ดังภำพที่ 146 

 

ภำพที่ 146 แบบฟอร์ม CV ส่วน Education 
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3. ดูตัวอย่ำง CV โดยคลิกที่ “Open” จะปรำกฎหน้ำต่ำงตัวอย่ำง CV ซึ่งนิสิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลด
ไฟล์ หรือปริ้นได้ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ตำมลูกศร ดังภำพที่ 147 

 
ภำพที่ 147 ตัวอย่ำง CV ที่แสดงในหน้ำเว็บพอร์ทัล 

4. เมื่อ Generate Template จำก iThesis Add-in จะได้หน้ำประวัติดังภำพที่ 148 ซึ่งในส่วนนี้ หำกระบบ
เลือกใช้งำนเป็น CV ในไฟล์ Microsoft Word จะไม่แสดงข้อมูล โดยจะแสดงข้อมูล CV ในไฟล์ pdf 
หลังจำกท่ีนิสิตนักศึกษำ Save to Cloud ขึ้นระบบเว็บพอร์ทัลแล้ว ดังภำพที่ 149 

 
ภำพที่ 148 ประวัติผู้เขียนที่ได้จำกแบบฟอร์ม CV ในเล่มวิทยำนิพนธ์ 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 81 

 

ภำพที่ 149 ประวัติผู้เขียนบนไฟล์ pdf ที ่Save to Cloud 

หมายเหตุ: กรณีที่มีกำรแก้ไขข้อมูลประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ หลังจำกที่ Generate Template แล้ว จะต้อง 
ท ำกำร Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์ โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 

 เมนู Template Settings 

เมนูย่อย Template Settings เป็นเมนูส ำหรับตั้งค่ำภำษำ รูปแบบตัวอักษร และขนำดของตัวอักษรที่จะใช้ในเล่ม
วิทยำนิพนธ์ 

กำรตั้งค่ำ Template 

1. เลือกภำษำ และรูปแบบตัวอักษรที่จะใช้เขียนวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 150  
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ภำพที่ 150 กำรตั้งค่ำภำษำ และรูปแบบตัวอักษรในเล่มวิทยำนิพนธ์ 

2. เลือกขนำดตัวอักษรในแต่ละหน้ำที่จะใช้เขียนวิทยำนิพนธ์ ดังภำพที่ 151 โดยมีหน้ำเอกสำรที่สำมำรถตั้งค่ำ
ขนำดตัวอักษรได้ คือ 
2.1. หน้ำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ 
2.2. หน้ำบทคัดย่อภำษำไทย 
2.3. หน้ำบทคัดย่อภำษำอังกฤษ 
2.4. หน้ำกิตติกรรมประกำศ 
2.5. หน้ำประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ 

 
ภำพที่ 151 กำรตั้งค่ำขนำดตัวอักษรในเล่มวิทยำนิพนธ์ 

3. เลือกกำรตั้งค่ำสำรบัญตำรำงและสำรบัญภำพ ดังภำพที่ 152 และภำพที่ 153 

 
ภำพที่ 152 ตัวอย่ำงกำรตั้งค่ำสำรบัญตำรำงและสำรบัญภำพ 
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ภำพที่ 153 ตัวอย่ำงกำรตั้งค่ำสำรบัญตำรำงและสำรบัญภำพ 

4. คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภำพที่ 155 

 

ภำพที่ 154 กำรบันทึกกำรตั้งค่ำ Template 

หมายเหตุ: กรณีที่มีกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำ Template หลังจำกที่ Generate Template แล้ว จะต้องท ำกำร 
Generate Template ใหม่ เพ่ืออัพเดทข้อมูลที่แก้ไขเข้ำไปในเอกสำรวิทยำนิพนธ์  โดยวิธีกำร Generate 
Template จะอธิบำยในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in หัวข้อ Generate Template 
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 เมนู Approval history 

เมนู Approval history อยู่ภำยในส่วนของ Approval status เป็นเมนูที่ เก็บประวัติกำรอนุมัติ โครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ (Proposal), วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete 
version)  หรือนิสิตนักศึกษำสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรอนุมัติหรือรอกำรอนุมัติผ่ำนเมนูนี้ได้อีกทำงหนึ่ง 

กรณีที่นิสิตนักศึกษำเข้ำใช้งำนระบบครั้งแรกและยังไม่เคยได้รับกำรอนุมัติใด ๆ  ที่เมนู Approval history จะ
แสดงดังผลภำพที่ 155 เมื่อคลิกที่เครื่องหมำยลบ จะสำมำรถย่อเมนูได้ ดังภำพที่ 156 

  
ภำพที่ 155 เมนู Approval Status เมื่อเริ่มต้นใช้งำน 

  
ภำพที่ 156 เมนู Approval Status เมื่อย่อเมนู 

กรณีที่นิสิตนักศึกษำได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ต่ำง ๆ แล้ว เมนู Approval history จะแสดง 
Approval status ดังภำพที่ 157  
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ภำพที่ 157 เมนู Approval Status ภำยหลังได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ต่ำง ๆ 

2.4.4 เมนู Revision & Approval 

หลังจำกที่นิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลลงในเว็บพอร์ทัลครบทั้ง 2 เมนูข้ำงต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปในกำรท ำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ คือกำรใช้งำน iThesis Add-in เพ่ือสร้ำง 
Template โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และเริ่มกำรเขียนเอกสำร 
ก่อนจะบันทึกข้อมูลดังกล่ำวเข้ำระบบ Web portal หรือที่ระบบ iThesis Add-in ใช้ค ำว่ำ “Save to Cloud” 
ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน iThesis Add-in จะกล่ำวถึงในหัวข้อเครื่องมือของ iThesis Add-in 

เมนู Revision & Approval  เป็นเมนูที่แสดงรำยกำรของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ , วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิตนักศึกษำบันทึกผ่ำน iThesis Add-in บนโปรแกรม Microsoft Word เพ่ือใช้
ส ำหรับส่งเอกสำรวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนงำน ได้แก่  

1. กำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
2. กำรแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
3. กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
4. กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
5. กำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

กำรขออนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทั้ง 5 ส่วนนี้ ในบำงสถำบันกำรศึกษำอำจจะมีขั้นตอนไม่ครบทุกส่วน เช่น บำง
สถำบันกำรศึกษำไม่ก ำหนดให้ส่งโครงร่ำงสำรนิพนธ์ ดังนั้นนิสิตนักศึกษำที่ท ำสำรนิพนธ์ จะไม่ต้องท ำขั้นตอนกำร
ส่งและกำรแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  และในบำงสถำบันกำรศึกษำไม่ก ำหนดให้มีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
ดังนั้นนิสิตนักศึกษำก็จะไม่มีขั้นตอนกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง เป็นต้น 

กรณีที่เข้ำใช้งำนเมนู Revision & Approval ครั้งแรก นิสิตนักศึกษำจะพบหน้ำเว็บพอร์ทัลเป็นดังภำพที่ 158 ซึ่ง
เป็นกล่องข้อควำม LaTax submit form ที่แสดงขึ้นเพ่ือให้นิสิตนักศึกษำที่ใช้โปรแกรม LaTex ในกำรเขียน 
สำมำรถอัพโหลดไฟล์ดังกล่ำวมำท่ีหน้ำเว็บพอร์ทัลได้ 
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ภำพที่ 158 หน้ำเว็บพอร์ทัลของเมนู Revision & Approval เมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรก 

กำรอัพโหลดไฟล์จำกโปรแกรม LaTex 

1. คลิกท่ี click here บนกล่องข้อควำม ดังภำพที่ 159  

  
ภำพที่ 159 กล่องข้อควำมแจ้งให้สำมำรถอัพโหลดไฟล์จำกโปรแกรม LaTax 

2. คลิก Choose file เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องกำรอัพโหลด ดังภำพที่ 160 
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ภำพที่ 160 เลือกไฟล์ของโปรแกรม LaTex 

3. คลิก Upload & Compile เพ่ืออัพโหลดไฟล์เข้ำสู่เว็บพอร์ทัล ดังภำพที่ 161 

 
ภำพที่ 161 อัพโหลดไฟล์ของโปรแกรม LaTex 

หมายเหตุ:   
1. เมื่อมีกำรอัพโหลดไฟล์ LaTex ผ่ำน LaTeX submit form  ในครั้งแรกส ำเร็จแล้ว ข้อควำมดังกล่ำวจะไป

ปรำกฏด้ำนบนสุดของ revision 
2. ไฟล์ที่อัพโหลด ผ่ำน LaTeX submit form ต้องบีบอัดไฟล์ (compress) รวมมำเป็น 1 ไฟล์ และเป็นไฟล์

นำมสกุล .zip, .tar, .gz หรือ .tar.gz เท่ำนั้น 
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3. ไฟล์ที่อัพโหลดผ่ำน LaTeX submit form จำกข้อ 1 ด้ำนในต้องมีไฟล์ main.tex (case sensitive) อยู่
ภำยใน ดังภำพที่ 162 

 
ภำพที่ 162 ตัวอย่ำงข้อมูลในไฟล์ที่ Compress latex project 

 กำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

เมื่อนิสิตนักศึกษำต้องกำรส่งเอกสำรวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจเป็นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สำมำรถท ำได้
ดังนี้ 

1. เข้ำใช้งำนเมนู Revision & Approval 
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรส่ง โดยเวอร์ชันสำมำรถส่งขออนุมัติได้จะต้องเป็น

เวอร์ชันที่ผ่ำนกำรตรวจกำรลักลอกวรรณกรรม เมื่อคลิกเลือกเวอร์ชันแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของเวอร์ชัน
นั้น พร้อมฟอร์มกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Details of revision) ดังภำพที่ 163  
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ภำพที่ 163 รำยกำรเวอร์ชันของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

3. กำรใช้งำน Details of revision ดังภำพที่ 163 ในข้อที่ 2 สำมำรถแบ่งเป็น 3 ส่วนไดด้ังนี้ 
3.1. ข้อมูลไฟล์ของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์: ในส่วนนี้ระบบจะแสดงข้อมูลของไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ โดยจะ

แสดงข้อมูลดังนี้ 
1. ขนำดของไฟล์ PDF 
2. ขนำดของไฟล์ DOCX 
3. จ ำนวนหน้ำของเอกสำร 
4. จ ำนวนรูปภำยในเอกสำร 
5. กำรดำวน์โหลดไฟล์ PowerPoint: ระบบจะท ำกำรสกัดรูปภำพทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์โครงร่ำง

วิทยำนิพนธ์ที่จะท ำกำรขออนุมัติ และจัดท ำเป็นไฟล์ PPTX ให้ ซึ่งนิสิตนักศึกษำสำมำรถ
คลิกที่ “PPTX” ดังภำพที่ 164 เพ่ือเซฟไฟล์ PowerPoint ไปท ำ presentation ได้ต่อไป 
ดังภำพที่ 165 โดยจะแสดงตัวอย่ำงไฟล์ presentation ที่ได้ ดังภำพที่ 166 

 

ภำพที่ 164 ข้อมูลไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และกำรดำวน์โหลดไฟล์ presentation 
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ภำพที่ 165 กำรเซฟไฟล์ presentation 

 
ภำพที่ 166 ตัวอย่ำงไฟล์ presentation 

3.2. Messages: นิสิตนักศึกษำสำมำรถเขียนข้อควำมถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ โดยข้อควำมดังกล่ำวจะถูกแนบ
ไปในฟอร์มกำรขออนุมัติ ดังภำพที่ 167  
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ภำพที่ 167 กำรใช้งำน Messages ใน Details of revision 

3.3. Attachment: นิสิตนักศึกษำสำมำรถแนบไฟล์เพ่ิมเติมเข้ำไปในฟอร์มกำรขออนุมัติได้ โดยคลิกที่ 
Choose Files จำกนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องกำรแนบ ดังภำพที่ 168 ไฟล์จะปรำกฏขึ้นมำ หำกต้องกำรลบให้
คลิกท่ีกำกบำท ดังภำพที่ 169 

 

ภำพที่ 168 กำรเพ่ิม Attachment ใน Details of revision 
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ภำพที่ 169 กำรแสดงและกำรลบ Attachment ใน Details of revision 

3.4. คลิกปุ่ม Save Proposal เพ่ือส่งเป็นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดังภำพที่ 170  

  
ภำพที่ 170 กำรยืนยันกำรส่งค ำร้องขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 93 

4. ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมขึ้นมำให้ยืนยันกำรส่ง ดังภำพที่ 171  

  
ภำพที่ 171 กล่องข้อควำมยืนยันกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

5. หลังจำกยืนยันกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) นิสิตนักศึกษำจะสังเกตที่เวอร์ชันบนสุดของเมนู จะ
ปรำกฎค ำว่ำ (PENDING) PROPOSAL ซึ่งหมำยควำมว่ำในขณะนี้ระบบได้ส่งค ำร้องไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ
แล้ว และก ำลังรอรับผลกำรพิจำรณำของเวอร์ชันดังกล่ำวจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ดังภำพที่ 172  

  
ภำพที่ 172 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังกำรส่งค ำร้องขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

ในเวอร์ชันที่ส่งให้อำจำรย์อนุมัตินั้น จะมีไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แนบอยู่ 3 ไฟล์ ดังภำพที่ 179 ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย DOCX, PDF และ PDF ที่รองรับกำรให้ข้อคิดเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ (annotation) 
ซึ่งนิสิตนักศึกษำจะไม่สำมำรถใส่ข้อคิดเห็นลงไปในไฟล์ได้ ดังภำพที่ 174 
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ภำพที่ 173 ไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ได้ภำยหลังกำรส่งค ำร้องขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

 
ภำพที่ 174 ไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่รองรับ annotation 

ระบบจะส่งอีเมลขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
(ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 1  

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ส ำเนำ) 
3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ส ำเนำ) 

ตำรำงที่ 1 อีเมลขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 175 ตัวอย่ำงอีเมลขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

6. หลังจำกได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรเห็นชอบของอำจำรย์ที่
ปรึกษำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) ดังตำรำงที่ 2  

ตำรำงที่ 2 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (อำจำรย์ที่

ปรึกษำ) 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ส ำเนำ) 
3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (นักศึกษำ) 
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ภำพที่ 176 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่เห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นิสิตนักศึกษำจะต้องท ำกำรแก้ไขโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วจึงท ำกำรส่งขอควำมเห็นชอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ใหม่อีกครั้ง ซึ่งถ้ำอำจำรย์ที่ปรึกษำใส่ข้อคิดเห็นมำให้ในไฟล์ PDF ที่รองรับ annotation นิสิตนักศึกษำ
สำมำรถคลิกเข้ำไปที่  PDF annotation ดังภำพที่ 186 และคลิกที่ข้อควำมที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้
ข้อคิดเห็นเพื่อไปยังเนื้อหำส่วนนั้น ดังภำพที่ 187 

 

ภำพที่ 177 ตัวอย่ำงระบบกรณีท่ีอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่อนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
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ภำพที่ 178 ตัวอย่ำง annotation ที่อำจำรย์ที่ปรึกษำใส่ข้อคิดเห็น 

7. หลังจำกได้รับอีเมลเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ระบบจะส่งอีเมลอีกฉบับเพ่ือขออนุมัติโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ โดยอีเมลดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ นิสิต
นักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) ดังตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 3 อีเมลขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (ส ำเนำนักศึกษำ) 

4 เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 
(Graduate Staff) 

ขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (เจ้ำหน้ำที่) 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 98 

 
ภำพที่ 179 ตัวอย่ำงอีเมลขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่บันทึกผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์มำบันทึกลงในฟอร์ม
แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ 
ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) นิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ ดังตำรำงที่ 4  

ตำรำงที่ 4 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 

(Advisor) 
ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
(Co-advisor) 

ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (นักศึกษำ) 

4 เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 
(Graduate Staff) 

ผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ (เจ้ำหน้ำที่) 
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ภำพที่ 180 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

จำกนั้นสถำนะของเอกสำรจะเปลี่ยนจำก (PENDING) PROPOSAL เป็น PROPOSAL ที่มีเครื่องหมำยถูก
ก ำกับไว้ ดังภำพที่ 181  

 
ภำพที่ 181 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังจำกได้รับอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ:  ในบำงสถำบันกำรศึกษำกรณีที่นิสิตนักศึกษำเลือกท ำสำรนิพนธ์ อำจจะไม่ต้องส่งโครงร่ำงสำรนิพนธ์ 
ดังนั้นกำรใช้งำนระบบก็จะไม่มีขั้นตอนกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ แต่จะให้ส่งได้เพียงวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และ/
หรือวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เท่ำนั้น ทั้งนี้ข้ึนกับนโยบำยของแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 
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 กำรแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ ์

โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่สำมำรถแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์บนเมนู Topic และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำหรือกรรมกำรสอบบนเมนู Committee & Examiner ทีป่รำกฏอยู่ในเมนู Electronic Form ได้  
โดยภำพที่ 182 เป็นตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นว่ำในเมนู Topic จะไม่ปรำกฎปุ่ม Save หรือไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใด 
ๆ ได ้

 
ภำพที่ 182 เมนู Topic ภำยหลังได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

และภำพที่ 183 แสดงให้เห็นว่ำเมนู Committee & Examiner จะปรำกฎสัญลักษณ์รูปกุญแจ ซึ่งหมำยถึงไม่
สำมำรถเพ่ิม หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ 
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ภำพที่ 183 เมนู Committee & Examnier ภำยหลังได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษำต้องกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรสอบ จะต้อง
ด ำเนินกำรขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ และต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ระบบจึง 
จะอนุญำตให้แก้ไขข้อมูลได้ โดยกำรส่งค ำร้องขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1. เข้ำใช้งำนที่เมนู Revision & Approval 
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของวิทยำนิพนธ์เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่ง ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกำรขอแก้ไขหัวข้อ

วิทยำนิพนธ์ขึ้นทำงด้ำนขวำของเมนู Revision & Approval ดังภำพที่ 184  
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ภำพที่ 184 แบบฟอร์มกำรขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

3. คลิกที่ลิงก์ click here (หมำยเลข 2) ภำยใต้ข้อควำม “Change proposal details (topic, advisor or 
examiners)  please click here to make an agreement request to advisor” ทีป่รำกฎเหนือปุ่มค ำสั่ง 
Save as DRAFT VERSION ดังภำพที่ 184 (ในกรณีทำงสถำบันกำรศึกษำที่ไม่มีขั้นตอนกำรท ำวิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำงระบบจะแสดงปุ่ม Save as COMPLETE VERSION แทน)  

4. ระบบจะแสดงฟอร์มยืนยันกำรขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ดังภำพที่ 185  โดยให้คลิกที่ OK เพ่ือยืนยัน หรือ
คลิกที่ Cancel เพ่ือยกเลิกกำรขอแก้ไข  ระบบจะส่งอีเมลค ำร้องขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ไปยังอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม(ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 5  

 
ภำพที่ 185 หน้ำต่ำงยืนยันกำรขอแก้ไขโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

ตำรำงที่ 5 อีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ส ำเนำ: อำจำรย์ที่

ปรึกษำร่วม) 
3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ (ส ำเนำ: นักศึกษำ) 
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หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 
 

 
ภำพที่ 186 ตัวอย่ำงอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

5. เมื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำท ำกำรพิจำรณำเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 6  และที่
เมนู Revision & Approval จะสำมำรถเลือกเวอร์ชันใหม่ส่งเป็น Proposal ได้อีกครั้ง และเมนู Electronic 
form ในเมนูย่อย Topic และ Committee & Examiner จะสำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้

ตำรำงที่ 6 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

(อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

(ส ำเนำ: อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 
3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

(ส ำเนำ: นักศึกษำ) 
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ภำพที่ 187 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 

6. เมื่อท ำกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรสอบเรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษำ
จะต้องท ำกำร Generate Template ใหม่ที่ระบบ iThesis Add-in และ Save to Cloud บันทึกเอกสำร
วิทยำนิพนธ์มำท่ี Web portal 

7. เลือกเวอร์ชันเอกสำรที่ต้องกำร และด ำเนินกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ใหม ่

 กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

ในหลำยสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจและอนุมัติ
ก่อนกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (Defense) จึงจะสำมำรถส่งเป็นวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้  โดยวิธีกำรส่งค ำ
ร้องขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ท ำได้ดังนี้ 

1. บันทึกเอกสำรวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงผ่ำน iThesis Add-in (Save to Cloud) 
2. กดปุ่ม Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขรำวิสุทธิ์ เพ่ือตรวจสอบผลกำรคัดลอก

วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซึ่งอำจจะใช้ระยะเวลำระยะหนึ่ง ซ่ึงขึ้นกับจ ำนวนคิวที่ส่งข้อมูลไปตรวจสอบ  
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ภำพที่ 188 กำรตรวจสอบกำรคัดลอกวรรณกรรมด้วยระบบอักขรำวิสุทธิ์ 

3. เมื่อได้รับผลกำรตรวจสอบ โดยระบบแสดงเป็นจ ำนวน % ควำมคล้ำยคลึง ซึ่งสำมำรถคลิกเพ่ือเปิดหน้ำ
รำยงำนผล (Plagiarism Checking Report) ได้  

 

 
ภำพที่ 189 หน้ำ Plagiarism Checking Report จำกระบบอักขรำวิสุทธิ์ 

 
4. เลือกเวอร์ชันเอกสำรที่ต้องกำรส่งเป็นวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และคลิกที่ปุ่ม Save as DRAFT VERSION  

ดังภำพที่ 190  โดยหำกต้องกำรส่งข้อควำมหรือแนบไฟล์อ่ืนก็สำมำรถท ำได้ เช่นเดียวกับกำรส่งโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ 
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ภำพที่ 190 กำรยืนยันกำรส่งค ำร้องขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

5. ระบบจะส่งค ำร้องไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และจะแสดงเอกสำรเวอร์ชันบนสุดของเมนู ระบุค ำว่ำ (PENDING) 
DRAFT และรอรับผลกำรพิจำรณำอนุมัตจิำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ดังภำพที่ 191  

 
ภำพที่ 191 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังกำรส่งค ำร้องขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

ระบบจะส่งอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
(ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 7   
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ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (อำจำรย์ที่
ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (ส ำเนำ: 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (ส ำเนำ: 
นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 7 อีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 192 ตัวอย่ำงอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

6. หลังจำกได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรเห็นชอบของอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) ดังตำรำงที่ 8  
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ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (อำจำรย์ที่
ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (ส ำเนำ: 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับร่ำง (ส ำเนำ: 
นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 8 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 193 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 

จำกนั้นสถำนะของเอกสำรจะเปลี่ยนจำก (PENDING) DRAFT เป็น DRAFT ที่มีเครื่องหมำยถูกก ำกับไว้ 
ดังภำพที่ 194  
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ภำพที่ 194 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังจำกทีว่ิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงได้รับกำรอนุมัติ 

 กำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อนิสิตนักศึกษำสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ (defense) ผ่ำนแล้ว และพร้อมส่งเล่มวิทยำนิพนธ์  นิสิตนักศึกษำ
จะต้องกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data  ซึ่งจะอธิบำยรำยละเอียดในหัวข้อเมนู Report Data  ก่อนน ำส่งเล่ม
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หำกนิสิตนักศึกษำไม่กรอกข้อมูลในเมนู Report Data ระบบจะไม่อนุญำตให้ส่ง
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยวิธีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ท ำได้ดังนี้ 

1. บันทึกวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งผ่ำน iThesis Add-in (Save to Cloud) 
2. กดปุ่ม Check Plagiarism Detection ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบอักขรำวิสุทธิ์ เพ่ือตรวจสอบผลกำรคัดลอก

วรรณกรรมให้อัตโนมัติ ซึ่งอำจจะใช้ระยะเวลำระยะหนึ่ง ขึ้นกับจ ำนวนคิวที่ส่งข้อมูลไปตรวจสอบ และเมื่อ
ได้รับผลกำรตรวจสอบซึ่งระบบจะแสดงเป็น % ควำมคล้ำยคลึง ซึ่งสำมำรถคลิกเพ่ือเปิดหน้ำรำยงำนผล 
(Plagiarism Checking Report) ได้ 

3. กรณีที่นิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลที่เมนู Report Data เรียบร้อยแล้ว สำมำรถเลือกเวอร์ชันที่ต้องกำรส่งเป็น
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิกที่ Save as COMPLETE VERSION  โดยหำกต้องกำรส่งข้อควำมหรือแนบ
ไฟล์อื่นก็สำมำรถท ำได้ ดังภำพที่ 195  
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ภำพที่ 195 แบบฟอร์มกำรขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  กรณีท่ียังไม่ระบุข้อมูลในเมน ูReport Data แต่กดส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนว่ำ 
Please complete the form on “REPORT DATA” menu. 

 
ภำพที่ 196 กำรแจ้งเตือนเมื่อยังไม่กรอกข้อมูล Report Data 

4. ระบบจะส่งค ำร้องไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และจะแสดงเอกสำรเวอร์ชันบนสุดของเมนู พร้อมทั้งระบุค ำว่ำ 
(PENDING) COMPLETE และรอรับผลกำรพิจำรณำอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ดังภำพที่ 197  

 
ภำพที่ 197 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังขออนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ระบบจะส่งอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ร่วม (ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 9  

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส ำเนำ: 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส ำเนำ: 
นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 9 อีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 198 ตัวอย่ำงอีเมลขอควำมเห็นชอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5. หลังจำกได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรเห็นชอบของอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี) ดังตำรำงที่ 10   
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ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อำจำรย์
ที่ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส ำเนำ: 
อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส ำเนำ: 
นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 10 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 199 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

กรณีที่อำจำรย์ไม่อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  สถำนะของเอกสำรจะเปลี่ยนจำก (PENDING) 
COMPLETE เป็น COMPLETE ที่มีเครื่องหมำยตกใจ ซึ่งหำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแนบไฟล์ที่สร้ำงจำก 
iThesis Add-in มำให้ นิสิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ดังกล่ำว โดยคลิกที่ไฟล์ ดังภำพที่ 200 แล้ว
น ำมำแก้ไขและ Save to Cloud ใหม่ได้ 
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ภำพที่ 200 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังจำกได้รับผลกำรพิจำรณำเป็นไม่อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

กรณีอำจำรย์อนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สถำนะของเอกสำรจะเปลี่ยนจำก (PENDING) COMPLETE 
เป็น COMPLETE ที่มีเครื่องหมำยถูกก ำกับ ดังภำพที่ 201  

 
ภำพที่ 201 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังจำกได้รับอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 กำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ภำยหลังวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ระบบจะแสดงเมนูย่อย Revise 
Completed Version เพ่ิมขึ้นมำภำยใต้เมนู  Revision & Approval  โดยนิสิตนักศึกษำจะใช้งำนในกรณี 
ที่ต้องกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยกำรท ำค ำร้องขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ซึ่งมีขั้นตอนกำรใช้
งำนดังภำพที่ 202  
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ภำพที่ 202 แบบฟอร์มค ำขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

1. เข้ำเมนู Revision & Approval 
2. คลิกท่ีเมนู Revise Completed Version 
3. กรอกข้อมูลองขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ 

3.1. ช่วงเลขหน้ำที่ผู้ใช้งำนต้องกำรแก้ไข 
3.2. เหตุผลที่ขอแก้ไข 
3.3. วันที่คำดว่ำจะแก้ไขแล้วเสร็จ 

4. คลิกท่ีปุ่ม Submit request เพ่ือส่งค ำขอไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
5. ระบบจะส่งอีเมลขออนุมัติแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 

(ถ้ำมี) และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 11 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 
1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อำจำรย์ที่

ปรึกษำ) 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ส ำเนำ: อำจำรย์

ที่ปรึกษำร่วม) 
3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 11 อีเมลขขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 203 ตัวอย่ำงอีเมลขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.1. กรณีไม่อนุมัติ (Disapprove) : ระบบจะไม่ยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ และจะแสดงผลกำร
ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบของนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 204 

 

ภำพที่ 204 ประวัติและผลกำรพิจำรณำไม่อนุมัติให้แก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.2. กรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักอนุมัติให้แก้ไข ระบบจะส่งอีเมลต่อไปยังเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่รับทรำบว่ำเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ส่งไปนั้นมีกำรขอแก้ไขและเจ้ำหน้ำที่จะต้อง
พิจำรณำอนุมัตติ่อไป ดังตำรำงที่ 12 
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ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 
(Graduate Staff) 

ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เจ้ำหน้ำที่) 

ตำรำงที่ 12 อีเมลแจ้งขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 

เมื่อเจ้ำหน้ำที่อนุมัติให้แก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังอำจำรย์
ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม และนิสิตนักศึกษำ ดังตำรำงที่ 13 

ล ำดับ ผู้รับ หัวข้อ 

1 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 

2 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (Co-advisor) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(ส ำเนำ: อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม) 

3 นิสิตนักศึกษำ (Student) ผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(ส ำเนำ: นักศึกษำ) 

ตำรำงที่ 13 อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 

ภำพที่ 205 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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6. กรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักและเจ้ำหน้ำที่อนุมัติให้แก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ครบทั้ง 2 ท่ำนแล้ว 
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วจะถูกยกเลิกออกจำกระบบ และเอกสำรเวอร์ชัน COMPLETE 
ที่มีเครื่องหมำยถูกก ำกับไว้จะถูกลบออกจำกหน้ำรำยกำรเอกสำร  

7. เมื่อนิสิตนักศึกษำแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย และบันทึกไฟล์ (Save to Cloud) จำก iThesis 
Add-in มำท่ีเว็บพอร์ทัลแล้ว จะสำมำรถส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่ำนระบบใหมไ่ดอี้กครั้ง 

2.4.5 เมนู Report Data 

เมนู Report Data เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำจะต้องกรอกข้อมูล ก่อนส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำผ่ำนระบบ โดยจะแบ่งเป็น 3 เมนูย่อย ดังภำพที่ 206 ได้แก่ 

1. After Defense (ข้อมูลหลังสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์) 
2. Research Mapping (ประเภท/กลุ่มสำขำกำรวิจัย) 
3. Publication (เอกสำร สิ่งตีพิมพ์ หรืองำนวิจัยต่ำง ๆ) 

 
ภำพที่ 206 เมนู Report Data และเมนูย่อย 

หมายเหตุ:  ในบำงสถำบันกำรศึกษำจะไม่ปรำกฏเมนูย่อย After Defense และ Reserch Mapping เนื่องจำก
ทำงสถำบันกำรศึกษำได้ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้กรอกข้อมูล  ดังนั้นนิสิตนักศึกษำจะกรอกข้อมูลเฉพำะ
เมนูย่อย Publication เพียงเมนูเดียว 
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 เมนู After Defense 

เมนู After defense เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำใช้งำนเพ่ือกรอกข้อมูลผลกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ หรือกำรสอบ 
Defense และระบุกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ได้ 3 ส่วน ดังภำพที่ 207 ได้แก่ 

  
ภำพที่ 207 ส่วนประกอบของเมนู After Defense 

1. Plagiarism Detection เป็นข้อมูลเปอร์เซ็นกำรซ้ ำซ้อนของวิทยำนิพนธ์ โดยแบ่งเป็น 
1.1 กำรใช้โปรแกรม Turnitin: ให้นิสิตนักศึกษำระบุเปอร์เซ็นกำรซ้ ำซ้อนที่ตรวจผ่ำนโปรแกรม 

Turnitin พร้อมทั้งแนบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นไฟล์ .PDF โดยนิสิตนักศึกษำที่เขียน
วิทยำนิพนธ์ด้วยภำษำอังกฤษ จะต้องได้รับกำรตรวจวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรม  Turnitin 
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อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดให้รวจกำรซ้ ำซ้อนของวิทยำนิพนธ์ โดยใช้ โปรแกรม Turnitin นั้น 
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถก ำหนดได้ตำมนโยบำยของสถำบันกำรศึกษำ 

1.2 กำรใช้โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์: ระบบจะดึงข้อมูลผลกำรตรวจสอบมำระบุให้โดยอัตโนมัติ นิสิต
นักศึกษำไม่จ ำเป็นต้องกรอก 

2. Evaluation เป็นข้อมูลผลกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย ดีมำก, ดี, ผ่ำน และไม่ผ่ำน (Very Good, 
Good, Passed, Not Passed) โดยให้นิสิตนักศึกษำเลือก ด้วยกำรท ำเครื่องหมำยหน้ำผลกำรพิจำรณำท่ี
ได้รับ 

3. Dissemination เป็นข้อมูลกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ โดยนิสิตนักศึกษำสำมำรถเลือกว่ำจะให้เผยแพร่หรือ
ปกปิดวิทยำนิพนธ์ กรณีปกปิดจะอนุญำตให้เผยแพร่ได้เมื่อใด ซึ่งหำกเกินช่วงเวลำกำรเผยแพร่ที่
สถำบันกำรศึกษำก ำหนดไว้ เช่น 10 ปี ระบบจะแจ้งเตือน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่องทำงกำรเผยแพร ่ได้แก่ 

3.1 กำรเผยแพร่ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 กำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

 
ภำพที่ 208 ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล After defense 

เมื่อนิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ:  
1. บำงสถำบันกำรศึกษำอำจจะไม่มีกำรกรอกข้อมูลในส่วน Plagiarism Detection 
2. กรณีที่เลือกปกปิดวิทยำนิพนธ์สำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรปกปิดสูงสุด 10 ปี หรือตำมที่แต่ละ

สถำบันกำรศึกษำก ำหนด และต้องระบุเหตุผลกำรปกปิด 

 เมนู Research Mapping 

เมนู Research Mapping เป็นกำรระบุหมวดหมู่ของวิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และกำรออก
รำยงำนต่ำง ๆ ในอนำคต โดยกำรจัดหมวดหมู่แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังภำพที่ 209 ได้แก่ 
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ภำพที่ 209 ส่วนประกอบของเมนู Research Mapping 

1. Subject Area / Subject Category เป็นกำรระบุกลุ่มสำขำหลักและสำขำย่อยในกำรท ำวิจัย โดยสำมำรถ
ระบุได้มำกกว่ำ 1 สำขำ 

2. Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) เป็นกำรระบุกลุ่มอุตสำหกรรมกำรท ำวิจัยตำม
ประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทย โดยสำมำรถเลือกได้เพียง 1 กลุ่มเท่ำนั้น 

3. กำรระบุกลุ่มโครงกำรวิจัย โดยสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 กลุ่ม 
4. กำรระบุกลุ่มมำตรฐำนกำรจัดจ ำแนกกำรศึกษำ โดยสำมำรถเลือกได้เพียง 1 กลุ่มเท่ำนั้น 

เมื่อนิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลทั้ง 4 ส่วนครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ:  กำรระบุหมวดหมู่ของวิทยำนิพนธ์นั้น นิสิตนักศึกษำควรจะปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือให้กำรระบุ
หมวดหมู่นั้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 เมนู Publications 

เมนู Publications เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำใช้งำนเพ่ือระบุกำรเผยแพร่ผลงำนกำรตีพิมพ์ทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยำนิพนธ์ โดยในเมนู Publications แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังภำพที่ 210 ได้แก่ 
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ภำพที่ 210 หัวข้อย่อยของเมนู Publications 

1. Real time Search เป็นแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลวำรสำร พร้อมทั้งสำมำรถค้นหำข้อมูลวำรสำรที่มีกำร
ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, Crossref, pubmed และ sciencedirect ผ่ำนทำงหน้ำจอของระบบไอที
สิสได้ ซึ่งถือเป็นฐำนข้อมูลส ำคัญในวงกำรวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ:  ฐำนข้อมูล pubmed และ sciencedirect เป็นฐำนข้อมูลที่ต้องให้ผู้ดูแลระบบจัดเตรียมไว้ให้ 

2. Publication Forms เป็นกำรกรอกข้อมูลเอกสำรกำรตีพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น วำรสำร/บทควำม ในกรณีที่นิสิต
นักศึกษำตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลอื่น, กำรประชุมวิชำกำร และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3. Your Publications เป็นส่วนแสดงผลสรุปรำยกำรข้อมูลทั้ งหมดจำกเมนู  Real time Search และ 
Publication Forms 
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กำรใช้งำนแบบฟอร์ม Real time Search 

ขั้นตอนกำรใช้งำนแบบฟอร์ม Real time Search แสดงดังภำพที่ 211 ดังนี้ 

  
ภำพที่ 211 กำรกรอกข้อมูลเพื่อค้นหำแบบ Real time Search 

1. ระบบจะแสดงนำมสกุลและตัวแรกของชื่อจริง (ภำษำอังกฤษ) ขึ้นในฟอร์ม หำกผู้ใช้งำนได้ท ำกำรตีพิมพ์
ลงในฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, Crossref , pubmed หรือ sciencedirect ด้วยชื่อ-นำมสกุลต่ำงจำกนี้ 
สำมำรถแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวได ้

2. ระบบจะระบุปี ค.ศ. ที่ผู้ใช้งำนเริ่มเข้ำศึกษำ ณ สถำบันกำรศึกษำถึงปี ค.ศ.ปัจจุบัน 
3. กดปุ่ม Press to search เพ่ือค้นหำข้อมูลจำกทั้ง 5 ฐำนข้อมูล 
4. ระบบจะแสดงผลข้อมูลวำรสำรจำกกำรค้นหำ กรณีที่ค้นหำไม่พบระบบจะแจ้ง “not found” ดังข้อ 1 

ใน ภำพที่ 212  และกรณีท่ีค้นหำพบระบบแสดงรำยกำรวำรสำร ดังข้อ 2 ภำพที่ 212 จำกนั้นจะสำมำรถ
เลือกรำยกำรวำรสำรที่ต้องกำรได ้
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ภำพที่ 212 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลกำรค้นหำใน ISI/Scopus Search 

5. คลิกปุ่ม Confirm & Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

กำรกรอกข้อมูลใน Publication Forms 

Publication Forms จะมีประเภทข้อมูลกำรเผยแพร่งำนวิจัยให้เลือก 3 รำยกำร ดังนี้ 

1. Journal/Article เป็นแบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลวำรสำร/บทควำมตีพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ภำยใน
ฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS หรือ Crossref โดยนิสิตนักศึกษำจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน
โดยเฉพำะข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ red star ( * ) ซึ่งหมำยถึงฟอร์มกำรข้อมูลที่จ ำเป็นต้องกรอกเข้ำสู่ระบบ ดัง
ภำพที่ 213  ซึ่งสำมำรถใส่หมำยเลข ISSN ให้ระบบค้นหำ Journal จำกฐำนข้อมูลในระบบ และดึงข้อมูลที่มี
มำแสดงได้ 
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ภำพที่ 213 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Journal/Article 

2. กรณีเลือกกรอกข้อมูลเป็น Conference หรือเป็นกำรกรอกข้อมูลกำรประชุมทำงวิชำกำร แบบฟอร์มจะมี
รูปแบบเป็นดังภำพที่ 214  
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ภำพที่ 214 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Conference 

3. กรณีเลือกกรอกข้อมูลเป็น Intellectual หรือข้อมูลกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งแบบฟอร์มจะมี
รูปแบบดังภำพที่ 215  

 
ภำพที่ 215 แบบฟอร์มกรณีเลือก Publication เป็น Intellectual  
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กำรแสดงผลใน Your Publications 

ผลจำกกำรเลือกผลงำนที่ตีพิมพ์จำกส่วนของ Real time Search และกำรกรอกข้อมูลในส่วนของ Publication 
Forms จะแสดงในเมนู Your Publications ดังภำพที่ 216  ในกรณีที่นิสิตนักศึกษำต้องกำรลบผลงำนที่แสดงอยู่
ใน Your Publications ให้คลิกท่ีค ำว่ำ Delete ทีอ่ยู่หลังแต่ละรำยกำร 

 
ภำพที่ 216 กำรแสดงผลกำรตีพิมพ์ผลงำน 

2.4.6 เมนู Submission Document 

กำรน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยำลัยนั้น นิสิตนักศึกษำจะต้องแนบใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ที่สร้ำงขึ้น
จำกระบบด้วย โดยต้องพิมพ์ใบน ำส่งออกจำกเมนู Submission Document ดังภำพที่ 217  ซึ่งใบน ำส่งที่มีควำม
สมบูรณ์จะมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. มีบำร์โคด้ปรำกฏขึ้นที่ใบน ำส่ง 
2. ข้อมูลครบถ้วน และไม่ปรำกฏค ำว่ำ “NO DATA” 
3. มีกำรลงลำยมือชื่อในส่วนท้ำยของเอกสำรแล้ว 
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ภำพที่ 217 ตัวอย่ำงใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ที่สมบูรณ์ 

เมื่อได้ใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จำกเว็บพอร์ทัลแล้ว ให้นิสิตนักศึกษำพิมพ์ใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์ พร้อมเล่ม
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ออกมำจำกไฟล์ในหน้ำเว็บพอร์ทัล ส่งให้กับบัณฑิตวิทยำลัย  ทั้งนี้เมื่อบัณฑิต
วิทยำลัยได้ยิงบำร์โค้ดเพ่ือรับเอกสำรแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งกำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Hard Copy) 
ให้กับนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 218 เพ่ือยืนยันกำรส่งเล่มฯ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดกระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 

 

ภำพที่ 218 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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2.4.7 เมนู Literature Search 

เมนู Literature Search เป็นเมนูทีจ่ะช่วยแนะน ำวิทยำนิพนธ์ และค้นหำวิทยำนิพนธ์ที่คำดว่ำจะเก่ียวข้องกับนิสิต
นักศึกษำ แบ่งเป็นเมนูย่อย 2 เมน ูได้แก่ 

1. เมน ูSearch Publications & Theses 
2. เมน ูResearchers 

 

ภำพที่ 219 เมนู Literature Search 

 เมนู Search Publications & Theses 

เมนู Search Publications & Theses เป็นเมนูที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษำสำมำรถสืบค้นข้อมูลของวิทยำนิพนธ์ที่อยู่
ในฐำนข้อมูลของ ISI, SCOPUS, Crossref, pubmed และ sciencedirect และฐำนข้อมูลห้องสมุดของ
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วน Suggest theses ในสว่นนี้ระบบจะแนะน ำวิทยำนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับนิสิตนักศึกษำให้ โดยดูจำก
สำขำที่นิสิตนักศึกษำสังกัดอยู่ ดังภำพที่ 220 
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ภำพที่ 220 ส่วน Suggest theses ในเมนู Search Publications & Theses 

2. ส่วน Search theses ในส่วนนี้นิสิตนักศึกษำสำมำรถค้นหำข้อมูลวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำร โดยใส่ค ำที่
ต้องกำรค้นหำลงไป ดังภำพที่ 221 

 
ภำพที่ 221 ส่วน Search theses ในเมนู Search Publications & Theses 
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เมื่อนิสิตนักศึกษำคลิกเข้ำไปที่วิทยำนิพนธ์หรือบทควำมต่ำง ๆ ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลเกี่ยวกับวิทยำนิพนธ์
หรือบทควำมนั้น ๆ และถ้ำคลิกที่ “Pop out” ดังภำพที่ 221 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของวิทยำนิพนธ์หรือ
บทควำมนั้น ๆ ดังภำพที่ 223 

 

ภำพที่ 222 ตัวอย่ำงข้อมูลวิทยำนิพนธ์หรือบทควำมที่แสดงในเมนู Search Publications & Theses 

 
ภำพที่ 223 ตัวอย่ำงข้อมูลวิทยำนิพนธ์หรือบทควำมที่ลิงค์ไปจำกหน้ำเว็บพอร์ทัล 
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 เมนู Researchers 

เมนู Researchers เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำสำมำรถเข้ำไปดูผลงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ หำกอำจำรย์มีกำรเพ่ิมผลงำนของตนเองในระบบ นิสิตนักศึกษำจะสำมำรถเห็นผลงำน
ของอำจำรย์ได้ ดังภำพที่ 224 

 
ภำพที่ 224 ตัวอย่ำงข้อมูลผลงำนของอำจำรย์ 

หำกนิสิตนักศึกษำต้องกำรดูผลงำนของอำจำรย์ ให้คลิก Publication ระบบจะแสดงรำยกำรผลงำนของอำจำรย์
ด้ำนล่ำง ดังภำพที่ 225 

 
ภำพที่ 225 กำรเข้ำดูผลงำนของอำจำรย์ 

เมื่อนิสิตนักศึกษำคลิกเข้ำไปที่ผลงำนของอำจำรย์ ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงข้อมูลเกี่ยวกับผลงำนนั้น ๆ และถ้ำคลิก
ที ่“Pop out” ดังภำพที่ 226 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของวิทยำนิพนธ์หรือบทควำมนั้น ๆ ดังภำพที่ 227  
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ภำพที่ 226 ตัวอย่ำงข้อมูลวิทยำนิพนธ์หรือบทควำมที่แสดงในเมนู Researchers 

 
ภำพที่ 227 ตัวอย่ำงข้อมูลวิทยำนิพนธ์หรือบทควำมที่ลิงค์ไปจำกหน้ำเว็บพอร์ทัล 
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3. กำรใช้งำน iThesis Add-in 

iThesis Add-in เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในระบบไอทีสิส เนื่องจำกเป็นโปรแกรมขนำดเล็กที่ติดตั้งบน Microsoft 
Word เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในเล่มเอกสำรวิทยำนิพนธ์ ใช้ในกำรจัดหน้ำและจัดรูปแบบต่ำง ๆ ใน
เล่มวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรศึกษำ โดยนิสิตนักศึกษำไม่ต้องเสียเวลำในกำรจัดรูปเล่ม 

ก่อนกำรใช้งำน iThesis Add-in นั้น สิ่งแรกที่นิสิตนักศึกษำจะต้องตรวจสอบ 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) แล้ว
จึงเลือกติดตั้ง iThesis Add-in ให้เหมำะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3.1 กำรตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ 

ก่อนกำรติดตั้ง iThesis Add-in นั้น นิสิตนักศึกษำจะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรติดตั้ง ว่ำเป็นแบบ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) เพ่ือจะได้ติดตั้ง iThesis 
Add-in ด้วยเวอร์ชันทีถู่กต้อง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดังนี้ 

1. ไปที่ My Computer หรือ This PC ดังภำพที่ 228  

 
ภำพที่ 228 ไอคอน My Computer หรือ This PC 

2. คลิกขวำ เลือกท่ี Properties ดังภำพที่ 229  
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ภำพที่ 229 เมนู Properties ของ My Computer หรือ This PC 

3. ในหน้ำต่ำง System ให้นิสิตนักศึกษำสังเกตที่ System type 
3.1. กรณีที่เป็น Windows 8 ขึ้นไปจะแสดงผลลัพธ์ดังภำพที่ 230  จำกภำพ System type คือ 64-bit 

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

 
ภำพที่ 230 System type กรณี Windows 8 ขึ้นไป 
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3.2. กรณีเป็น Windows 7 จะได้ผลลัพธ์ดังภำพที่ 231  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
เหมำะสมกับเครื่องของผู้ใช้งำน (Recommend for you) ซึ่งจะท ำให้ทรำบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำร
วินโดวส์ได ้

 
ภำพที่ 231 System type กรณ ีWindows 7 

3.2 กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง Prerequisite programs 

เมื่อทรำบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะท ำกำรติดตั้งแล้ว ให้ นิสิต
นักศึกษำตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมเหล่ำนี้แล้วหรือไม ่
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)  
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กำรติดตั้งโปรแกรมดังกล่ำว จะท ำให้กำรติดตั้งและกำรท ำงำนของ iThesis Add-in สมบูรณ์ ถ้ำไม่มีกำรติดตั้ง
โปรแกรมท้ัง 2 ตัวนี้ก่อน จะท ำให้นิสิตนักศึกษำไม่สำมำรถติดตั้ง Add-in ได ้

วิธีกำรตรวจสอบกำรติดตั้งโปรแกรม 

1. ค้นหำที่ส่วนกำรค้นหำโปรแกรม (Search) ด้วยค ำว่ำ Control Panel โดยสำมำรถค้นหำเมนูได้ ตัวอย่ำงดัง
ภำพที่ 232 หรือคลิกท่ีเมนู Control Panel บนหน้ำเดสก์ท็อป 

 
ภำพที่ 232 ไอคอน Control Panel  

2. เลือกดูในมุมมองของ Category (หมำยเลข 1) และคลิกเลือก Programs (หมำยเลข 2) ดังภำพที่ 233  

 
ภำพที่ 233 หน้ำต่ำง Control Panel 

3. คลิกท่ี Programs and Features ดังภำพที่ 234  
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ภำพที่ 234 หน้ำต่ำง Programs ใน Control Panel 

4. เมื่อคลิกตำมในข้อที่ 3 จะเป็นกำรเปิดหน้ำต่ำง Programs and Features ขึ้น และแสดงโปรแกรมทีต่ิดตั้งอยู่
ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้นิสิตนักศึกษำตรวจสอบว่ำมีโปรแกรมทั้ง 2 ตำมท่ีได้อธิบำยไว้ในหัวข้อที่ 3.2 ติดตั้ง
อยู่แล้วหรือไม่ ดังภำพที่ 235  
4.1. กรณีที่มีกำรติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว นิสิตนักศึกษำสำมำรถติดตั้ง 

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

4.2. กรณีท่ีไม่มีกำรติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรม หรือมีกำรติดตั้งเพียง 1 โปรแกรม ให้นิสิตนักศึกษำติดตั้ง
โปรแกรมท้ัง 2 โปรแกรมให้ครบก่อน จึงจะสำมำรถติดตั้ง iThesis Add-in ได ้

 
ภำพที่ 235 รำยกำรโปรแกรมที่ต้องติดตั้ง 

หมายเหตุ:  กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีกำรติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรมในเวอร์ชันที่สูงกว่ำ 2010 แล้ว นิสิตนักศึกษำ
สำมำรถติดตั้ง iThesis Add-in ได้ทันที แต่ถ้ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมในเวอร์ชันที่ต่ ำกว่ำ จะไม่สำมำรถติดตั้ง 
iThesis Add-in ได ้จะต้องติดตั้ง Prerequisite programs ด้วยเวอร์ชันใหม ่
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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 ดังภำพที ่236  

 
ภำพที ่236 โปรแกรม Visual Studio บนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

1.2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 237 จำกนั้นให้คลิกปุ่ม Save 
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ภำพที่ 237 หน้ำต่ำงบันทึกไฟล์ส ำหรับติดตั้งโปรแกรม 

1.3. กำรติดตั้งสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1.3.1.วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 238  

 
ภำพที่ 238 โปรแกรมท่ีถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

1.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน
นั้น ดังภำพที่ 239  

 
ภำพที่ 239 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 240  
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ภำพที่ 240 หน้ำต่ำงติดตั้งโปรแกรม 

1.6. คลิกท่ี Finish เพ่ือสิ้นสุดกำรติดตั้ง ดังภำพที่ 241  

 
ภำพที่ 241 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) โดยให้เลือกติดตั้งให้
เหมำะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
2.1. คลิกที่ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 (for 32bit) หมำยเลข (1) ภำพ

ที่ 242 หรือ Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x64 (for 64bit) หมำยเลข (2) 
ภำพที่ 242 ตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภำพที่ 242 โปรแกรม Microsoft Visual C++ บนหน้ำเวบ็พอร์ทัล 

2.2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 243 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 
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ภำพที่ 243 หน้ำต่ำงบันทึกโปรแกรม 

2.3. กำรติดตั้งสำมำรถท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
2.3.1.วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 244  

 
ภำพที่ 244 โปรแกรมท่ีถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

2.3.2.วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Download หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และดับเบิลคลิกที่ไอคอน
นั้น ดังภำพที่ 245  

 
ภำพที่ 245 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 246 และเลือกคลิกดำวน์โหลด iThesis  
Add- in ตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ หรือที่แสดง “Recommend for you” 
หมำยเลข 2 ดังภำพที่ 246  

 
ภำพที่ 246 รำยกำรไฟล์ส ำหรับติดตั้งโปรแกรม iThesis Add-in 

2. เลือกต ำแหน่งที่ต้องกำรจะบันทึกไฟล์ เช่น Desktop ดังภำพที่ 247 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม Save 

 

ภำพที่ 247 หน้ำต่ำงบันทึกโปรแกรม 

3. กำรติดตั้งท ำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
3.1 วิธีที่ 1 คลิกท่ี Installer ที่ดำวน์โหลด เพื่อติดตั้ง ดังภำพที่ 248  
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ภำพที่ 248 โปรแกรมท่ีถูกดำวน์โหลดบนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

3.2 วิธีที่ 2 เปิดโฟลเดอร์ Downloads หรือโฟลเดอร์อ่ืนที่เลือกบันทึกไฟล์ไว้ และคลิกขวำ 
ที่ไฟล์ .msi และเลือกท่ี Install ดังภำพที่ 249  

  
ภำพที่ 249 หน้ำต่ำงไฟล์ที่ถูกดำวน์โหลด 

4. ที่หน้ำต่ำง Windows protected your PC ให้คลิกท่ีปุ่ม More info ดังภำพที่ 250 และภำพที่ 251  

  
ภำพที่ 250 หน้ำต่ำง Windows protected your PC 
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ภำพที่ 251 หน้ำต่ำง Windows protected your PC และคลิกปุ่ม Run anyway 

5. ที่หน้ำต่ำง Welcome to the ITHESIS Setup Wizard ให้คลิกท่ีปุ่ม Next เพ่ือไปยังขั้นตอนถัดไปในกำร
ติดต้ัง ดังภำพที่ 252  

  
ภำพที่ 252 หน้ำต่ำง Welcome to the ITHESIS Setup Wizard 
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6. ที่หน้ำต่ำง Select Installation Folder ให้คลิกท่ีปุ่ม Next ดังภำพที่ 253  

  
ภำพที่ 253 หน้ำต่ำง Select Installation Folder 

7. ที่หน้ำต่ำง Confirm Installation คลิกท่ีปุ่ม Next เพ่ือเริ่มต้นกำรติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภำพ
ที่ 254  

  
ภำพที่ 254 หน้ำต่ำง Confirm Installation 
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8. ที่หน้ำต่ำง Installing iThesis Add-in รอให้กำรติดตั้งเสร็จสมบูรณ์  

 
ภำพที่ 255 หน้ำต่ำง Installing iThesis Add-in  

9. ที่หน้ำต่ำง Installation Complete คลิกท่ีปุ่ม Close ดังภำพที่ 256  

  
ภำพที่ 256 หน้ำต่ำง Installation Complete 
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10. ตรวจสอบกำรติดตั้งที่โปรแกรม Microsoft Word โดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมำ จะพบ 
แถบเครื่องมือของ iThesis ดังภำพที่ 257  

 
ภำพที่ 257 แถบเครื่องมือ iThesis บนโปรแกรม Microsoft Word 

3.4 เครื่องมือของ iThesis Add-in 

ภำยหลังกำรติดตั้ง iThesis Add-in แล้ว เมื่อนิสิตนักศึกษำเปิดโปรแกรม Microsoft Word จะปรำกฎแถบ
เครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย 13 เครื่องมือ ดังภำพที่ 258 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 258 ส่วนประกอบของ iThesis  
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3.4.1 iThesis 

iThesis เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเปิด-ปิดกำรใช้งำน iThesis Add-in เมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องนั้น ๆ แถบเครื่องมือ iThesis Add-in ทั้งหมดจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ยกเว้นไอคอน iThesis, Table และ 
Figure ดังภำพที่ 259  ส ำหรับ Table และ Figure จะอธิบำยในส่วนต่อไป ในส่วนนี้จะอธิบำยเครื่องมือ iThesis  

ก่อนกำรใช้งำน iThesis Add-in นั้น นิสิตนักศึกษำต้องใส่รหัสแรกเข้ำระบบ หรือเรียกว่ำ Activate Add-in ลง
บนฟอร์มที่ปรำกฏหลังคลิกท่ีไอคอน iThesis ก่อน จำกนั้นเครื่องมือ iThesis Add-in ทั้งหมดจึงจะสำมำรถใช้งำน
ได้ หลังจำกกำรใช้งำนในครั้งแรก iThesis จะจดจ ำรหัสนั้น และแสดงค่ำใน iThesis  และหำกต้องกำรปิดกำรใช้
งำน iThesis Add-in ให้นิสิตนักศึกษำคลิก Inactivate เพ่ือปิดกำรใช้งำน 

 
ภำพที่ 259 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 260  

 
ภำพที่ 260 กำรล็อกอินเข้ำระบบ 

2. เมื่อเข้ำระบบได้แล้ว ให้คลิกท่ีรูปโปรไฟล์หรือรูปประจ ำตัว และคลิกที่ Settings ดังภำพที่ 261  
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ภำพที่ 261 เข้ำไปที่เมนู Settings 

3. ในเมนู Settings จะพบ Add-in Activate Key ดังภำพที่ 262  และให้คัดลอก Activate Key ดังกล่ำว 

  
ภำพที่ 262 Add-in Activate Key บนหน้ำเว็บพอร์ทัล 

4. จำกภำพที่ 263 หลังกำรเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้น และคลิกที่ไอคอน iThesis บนแถบเครื่องมือ 
iThesis จะปรำกฎกล่อง ITHESIS : Activate Window   
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ภำพที่ 263 หน้ำต่ำง iThesis Activate Window 

5. จำกภำพที่ 264 วำง Add-in Activate key ที่คัดลอกจำกในเว็บพอร์ทัลลงใน iThesis : Activate Window 
และคลิกปุ่ม Activate  

 
ภำพที่ 264 กำร Activate Add-in 

6. แถบเครื่องมือ iThesis จะสำมำรถใช้งำนได้ทั้งหมด ดังที่แสดงในภำพที่ 265  
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ภำพที่ 265 แถบเครื่องมือ iThesis ภำยหลังกำร Activate Add-in 

 วิธีกำรปิดระบบ iThesis Add-in (Inactivate Add-in) 

1. คลิกที่ไอคอน iThesis ดังหมำยเลข 1 ภำพที่ 266 จะปรำกฎกล่อง ITHESIS : Activate Window ดัง
หมำยเลข 2 ภำพที่ 266 

 
ภำพที่ 266 กำร Inactivate Add-in 

2. แถบเครื่องมือ iThesis จะไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดังภำพที่ 267  

 
ภำพที่ 267 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/  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลกำรใช้งำนระบบกำรเขียนวิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน
ระบบ กำรไปยังเว็บไซต์ Knowledge Base ท ำได้โดยคลิกที่ไอคอน Knowledge ดังภำพที่ 268  

  

ภำพที่ 268 ไอคอน Knowledge Base 

3.4.3 Web Portal 

Web Portal เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อไปยังหน้ำเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิส กำรใช้งำนเครื่องมือ Web Portal 
จะเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนิสิตนักศึกษำที่ก ำลังเขียนวิทยำนิพนธ์ ให้สำมำรถเชื่อมต่อไปยังหน้ำเว็บ
พอร์ทัลได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องไปเปิดบรำวส์เซอร์เพ่ือเข้ำไปยังเว็บพอร์ทัล โดยกำรไปยังเว็บพอร์ทัล ให้คลิกที่
ไอคอน Portal ดังภำพที่ 269  

 
ภำพที่ 269 ไอคอน Web Portal 

3.4.4 Login 

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

1. คลิกท่ีไอคอน Login บนแถบเครื่องมือ iThesis ดังภำพที่ 270  

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภำพที่ 270 ไอคอน Login 

2. จำกภำพที่ 271 ในหน้ำต่ำง iThesis Panel ให้กรอก Username และ Password (หมำยเลข 1) และคลิกที่ 
Login (หมำยเลข 2)  

 
ภำพที่ 271 หน้ำต่ำง iThesis Panel บนโปรแกรม Microsoft Word 

3. เมื่อ Login เข้ำใช้ระบบแล้ว ไอคอน Login จะเปลี่ยนเป็น Logout กรณีที่นิสิตนักศึกษำต้องกำรออกจำก
ระบบให้คลิกที ่Logout ดังภำพที่ 272  

 
ภำพที่ 272 ไอคอน Logout 

3.4.5 Offiline 

Offline เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงสถำนะกำรเข้ำใช้งำน iThesis Add-in กรณีที่นิสิตนักศึกษำยังไม่เข้ำสู่ระบบ หรือ
ออกจำกระบบแล้ว เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Offline ดังภำพที่ 273  กรณีที่นิสิตนักศึกษำล็อกอินบน iThesis อยู่ 
เครื่องมือนี้จะแสดงเป็น Online ดังภำพที่ 274  
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ภำพที่ 273 ไอคอน Offline 

 
ภำพที่ 274 ไอคอน Online 

3.4.6 Save to Cloud 

Save to Cloud เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกไฟล์โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์, วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์เข้ำสู่เว็บพอร์ทัล โดยนิสิตนักศึกษำสำมำรถบันทึกไฟล์กี่ครั้งก็ได้ ระบบจะท ำกำรเก็บเป็นเวอร์ชันให้ ซึ่ง
วิธีกำรบันทึกไฟล์จำก iThesis Add-in ไปยังเว็บพอร์ทัล ท ำได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน Save to Cloud ดังภำพที่ 275  

 
ภำพที่ 275 ไอคอน Save to Cloud 

2. คลิกที่ปุ่ม OK บนหน้ำต่ำง ITHESIS : Please Confirm ดังภำพที่ 276  

 
ภำพที่ 276 หน้ำต่ำง ITHESIS : Please Confirm 

3. กรณีที่นิสิตนักศึกษำยังไม่ได้แนบไฟล์อ้ำงอิงด้วยโปรแกรม EndNote ระบบจะท ำกำรแจ้งเตือน โดยปรำกฎ
หน้ำต่ำง ITHESIS : Information message ดังภำพที่ 277  ให้นิสิตนักศึกษำเลือก EndNote library ที่
ต้องกำร แล้วคลิก OK หรือหำกยังไม่มี EndNote library ในกำรอ้ำงอิง ให้ที่คลิกปุ่ม Cancel 
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ภำพที่ 277 หน้ำต่ำง ITHESIS : Information message 

4. ระบบจะท ำกำรอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บพอร์ทัล และเมื่ออัพโหลดเรียบร้อยแล้วเสร็จ จะมีบอลลูนแจ้งเตือนจำก
ระบบ “Complete”  และ Add-in จะแสดงเวอร์ชันใหม่เพ่ิมขึ้นมำเป็นล ำดับที่ 1 ในกล่อง Thesis versions 
บน iThesis Panel ดังภำพที่ 278  

 
ภำพที่ 278 หน้ำต่ำง iThesis ภำยหลังกำร Save to cloud 

หมำยเหตุ : หำกเป็นไฟล์ Latex จะไม่มขี้อมูล File size 

5. เมื่อตรวจสอบที่หน้ำเว็บพอร์ทัล เมนู Revision & Approval จะปรำกฎไฟล์เวอร์ชันใหม่ที่อัพโหลดมำจำก 
iThesis Add-in ดังภำพที่ 279  
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ภำพที่ 279 หน้ำเว็บพอร์ทัลภำยหลังอัพโหลดไฟล์ใหม่ 

อย่ำงไรก็ตำมเวอร์ชันของไฟล์ที่นิสิตนักศึกษำอัพโหลดไปนั้น สำมำรถดำวน์โหลดกลับมำแก้ไขได้ โดยคลิกเลือก
เวอร์ชันที่ต้องกำร และคลิกที่ Download บน iThesis Panel ดังภำพที่ 280 

 
ภำพที่ 280 ตัวอย่ำงปุ่ม Download บน iThesis Panel 

หมายเหตุ: Save to Cloud จะสำมำรถบันทึกข้อมูลได้ต่อเมื่อมีสถำนะ Online ในระบบ Add-in เท่ำนั้น 
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3.4.7 Revisions 

Revisions ใช้ส ำหรับเปิด-ปิดหน้ำต่ำง iThesis Panel ที่แสดงข้อมูลเวอร์ชันของไฟล์วิทยำนิพนธ์ที่ถูกบันทึกไปยัง
เว็บพอร์ทัลทั้งหมด ซึ่งในกรณีหน้ำต่ำง iThesis Panel ปิดไป ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่ Revisions ดังภำพที่ 281 
อีกครั้งเพื่อเปิดหน้ำต่ำง iThesis Panel อยู่ด้ำนขวำของหน้ำจอ ดังภำพที่ 282 

 
ภำพที่ 281 ไอคอน My Revisions 

 
ภำพที่ 282 หน้ำต่ำงแสดง My Revisions 

3.4.8 Generate 

Generate เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้ำงแม่แบบของกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ เมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรกหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่กรอกลงในเมนู Electronic Form บนเว็บพอร์ทัล นิสิตนักศึกษำจะต้องท ำกำร Generate Template 
ใหม ่เพ่ือน ำข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มบนเว็บพอร์ทัลมำจัดวำงลงในส่วนต่ำง ๆ ตำมที่ได้กรอกข้อมูลเพื่อท ำเล่ม
วิทยำนิพนธ์ให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน Generate ดังภำพที่ 283  
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ภำพที่ 283 ไอคอน Generate Template 

2. ในระหว่ำงที่มีกำร Generate Template ในส่วนของ Add-in จะแสดงหน้ำต่ำงแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำร
สร้ำงเอกสำรหน้ำต่ำง ๆ โดยมีตัวอย่ำงดังภำพที่ 284  

 
ภำพที่ 284 ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงแสดงควำมก้ำวหน้ำในระหว่ำงกำร Generate Template 

3. เมื่อระบบ Generate Template เรียบร้อยจะพบแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในเล่มวิทยำนิพนธ์ขึ้นมำ ดังภำพที่ 285  
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ภำพที่ 285 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มในเล่มวิทยำนิพนธ์จำกกำร Generate Template 

หน้ำเอกสำรที่นิสิตนักศึกษำจะเริ่มเขียนวิทยำนิพนธ์ คือ หน้ำเปล่ำที่อยู่ถัดจำกหน้ำสำรบัญ ทั้งนี้นิสิต
นักศึกษำที่เริ่มกำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ครั้งแรก จะสำมำรถ Generate Template ได้เพียงหน้ำ
แรก หน้ำปกภำษำไทย หน้ำปกภำษำอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สำรบัญ บรรณำนุกรม และประวัติผู้เขียน 
เท่ำนั้น  ส่วนหน้ำบทคัดย่อภำษำไทย บทคัดย่อภำษำอังกฤษ และกิตติกรรมประกำศ จะสำมำรถ 
Generate Template ได้ต่อเมื่อนิสิตนักศึกษำผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และกรอกข้อมูลใน
ฟอร์ม Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronic Form บนเว็บพอร์ทัล 

Tip & Tricks:  การ Generate template ใหม่เพ่ือเขียนวิทยานิพนฉบับร่าง หลังจากได้รับการอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นเนื้อหาตั้งต้น แล้วจึง  Generate template 
ใหม ่โดยที่ระบบจะปรับปรุงรูปแบบเอกสารหน้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง รวมถึงการ
สร้างหน้าบทคัดย่อ และกิตติกรรมประกาศเพ่ิมเติม  
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3.4.9 Bookmark 

Bookmark เป็นเครื่องมือที่ใช้อัพเดทสำรบัญหลักของเล่มวิทยำนิพนธ์ที่ Generate template ผ่ำน Add-in 
ภำยหลังจำกกำรใส่ Styles ลงในหัวข้อต่ำง ๆ ของเนื้อหำในเล่ม โดยวิธีกำรอัพเดทสำรบัญท ำโคยคลิกที่ไอคอน 
Bookmark ดังภำพที่ 286 จะพบว่ำสำรบัญถูกอัพเดท ดังภำพที่ 288 ซึ่งในส่วนนี้ หำกนิสิตนักศึกษำได้ตั้งค่ำ 
Template Settings ในเมนู Electronic Form ว่ำต้องกำรใส่สำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพ กำรคลิกที่ไอคอน 
Bookmark จะเป็นกำรอัพเดทข้อมูลในสำรบัญตำรำง และสำรบัญภำพด้วย โดยจะอธิบำยในหัวข้อ Table และ 
Figure 

 
ภำพที่ 286 ไอคอน Bookmark 

 
ภำพที่ 287 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญของวิทยำนิพนธ์ก่อนกำรอัพเดทสำรบัญ 
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ภำพที่ 288 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.10 Table 

Table เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับใส่ค ำอธิบำยตำรำง ดังภำพที่ 289 ซึ่งค ำอธิบำยในส่วนนี้จะถูกน ำมำจัดท ำสำรบัญ
ตำรำง โดยกำรคลิก Bookmark ดังที่กล่ำวในหัวข้อที่ผ่ำนมำ กำรใส่ค ำอธิบำยตำรำง ท ำได้ดังนี้ 

 

ภำพที่ 289 ไอคอน Table 

1. คลิกท่ีส่วนที่ต้องกำรใส่ค ำอธิบำย และคลิกที่ Table ดังภำพที่ 298  
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ภำพที่ 290 ตัวอย่ำงกำรใส่ค ำอธิบำยตำรำง 

2. แก้ไขชื่อค ำอธิบำย และใส่ค ำอธิบำยตำรำง ดังภำพที่ 291  

 
ภำพที่ 291 ตัวอย่ำงกำรแก้ไขค ำอธิบำยตำรำงและกำรใส่ค ำอธิบำย 

3. หำกต้องกำรอัพเดทกำรใส่ค ำอธิบำยตำรำงลงไปที่สำรบัญตำรำง ให้คลิกที่ Bookmark ระบบจะท ำกำรดึง
ข้อมูลเข้ำมำที่สำรบัญให้ ดังภำพที่ 292  
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ภำพที่ 292 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญตำรำงของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.11 Figure 

Figure เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับใส่ค ำอธิบำยภำพ ดังภำพที่ 293 ซึ่งค ำอธิบำยในส่วนนี้จะถูกน ำมำจัดท ำสำรบัญภำพ 
โดยกำรคลิก Bookmark ดังที่กล่ำวในหัวข้อที่ผ่ำนมำ กำรใส่ค ำอธิบำยภำพ ท ำได้ดังนี้ 

 

ภำพที ่293 ไอคอน Figure 

1. คลิกท่ีส่วนที่ต้องกำรใส่ค ำอธิบำย และคลิกที่ Figure ดังภำพที่ 294 
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ภำพที่ 294 ตัวอย่ำงกำรใส่ค ำอธิบำยภำพ 

2. แก้ไขชื่อค ำอธิบำย และใส่ค ำอธิบำยภำพ ดังภำพที่ 295  

 
ภำพที่ 295 ตัวอย่ำงกำรแก้ไขค ำอธิบำยภำพและกำรใส่ค ำอธิบำย 
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3. หำกต้องกำรอัพเดทกำรใส่ค ำอธิบำยภำพลงไปที่สำรบัญภำพ ให้คลิกที่ Bookmark ระบบจะท ำกำรดึงข้อมูล
เข้ำมำที่สำรบัญให้ ดังภำพที่ 296  

 

ภำพที่ 296 ตัวอย่ำงหน้ำสำรบัญภำพของวิทยำนิพนธ์หลังจำกอัพเดทสำรบัญด้วยเครื่องมือ Bookmark 

3.4.12 Report 

Report เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับแจ้งปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้งำน โดยให้นิสิตนักศึกษำคลิกท่ี Report ดังภำพที่ 297 จะ
ปรำกฎหน้ำต่ำง Report ดังภำพที่ 298  ให้นิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลปัญหำที่พบ จำกนั้นคลิกที่ Submit เพ่ือส่ง
ข้อมูลไปยังเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ 

 
ภำพที่ 297 ไอคอน Report 
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ภำพที่ 298 หน้ำต่ำง Report Problem 

3.4.13 List 

List เป็นเมนูส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ใช้ส ำหรับแสดงข้อมูลกำรอนุมัติของนิสิตนักศึกษำ และเชื่อมต่อไปยังหน้ำ
แบบฟอร์มกำรอนุมัติ ในส่วนนี้นิสิตนักศึกษำจะไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ ดังภำพที่ 299 จะเห็นว่ำไอคอนจะเป็นสี
เทำ และสำมำรถคลิกเพ่ือใช้งำนได้ 

 
ภำพที่ 299 ไอคอน List 

3.5 กำรอัพเดทเวอร์ชันของ iThesis 

เนื่องจำก Add-in จะมีกำรปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงเสถียรและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น จึงมีกำรอัพเดท
เวอร์ชันอยู่เป็นระยะ ดังนั้นเมื่อมีกำรอัพเดทเวอร์ชันของ iThesis Add-in หำกระบบตรวจพบว่ำเวอร์ชัน Add-in 
ที่นิสิตนักศึกษำใช้งำนอยู่ไม่ใช่เวอร์ชั่นล่ำสุด ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมแจ้งเตือนระหว่ำงกำรใช้งำน Add-in ดัง
ภำพที่ 300  

 
ภำพที่ 300 หน้ำต่ำง iThesis : Information message 
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1. ให้คลิก OK ที่กล่องข้อควำม iThesis: Information message ดังภำพที่ 301 

 
ภำพที่ 301 ยืนยันกำรอัพเดทที่หน้ำต่ำง iThesis : Information message 

2. คลิก Download เพ่ือดำวน์โหลด iThesis Add-in เวอร์ชันใหม่ ดังภำพที่ 302 

 
ภำพที่ 302 ดำวน์โหลด iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่ 

3. คลิก Install เพ่ือติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชันใหม่ ดังภำพที่ 303  
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ภำพที่ 303 ติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่ 

4. เมื่อระบบอัพเดทเสร็จเรียบร้อยจะข้ึนหน้ำต่ำง Update patch complete. ให้คลิกท่ี OK ดังภำพที่ 304  

 
ภำพที่ 304 ติดตั้ง iThesis Add-in เวอร์ชั่นใหม่เสร็จเรียบร้อย 

5. คลิกท่ี Exit เพ่ือเริ่มต้นใช้งำน iThesis Add-in ดังภำพที่ 305 
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ภำพที่ 305 กำรปิดหน้ำต่ำงกำรอัพเดท iThesis Add-in 

6. ตรวจสอบเวอร์ชั่น iThesis Add-in โดยดูที่หน้ำต่ำง iThesis Panel ดังภำพที่ 306 หรือดูที่หน้ำต่ำง Activate 
Window ดังภำพที่ 307  

 
ภำพที่ 306 กำรตรวจสอบเวอร์ชัน iThesis Add-in ที่หน้ำต่ำง iThesis Panel 

 
ภำพที่ 307 กำรตรวจสอบเวอร์ชัน iThesis Add-in ที่หน้ำต่ำง Activate Window 
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3.6 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis Add-in 

กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis Add-in เป็นกำรเตรียมอัพเดทเวอร์ชัน เพ่ือรองรับกำรติดตั้ง Add-in เวอร์ชันใหม่ทีมี่
ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนกำรติดตั้งใหม่ นิสิตนักศึกษำจะต้องถอนกำรติดตั้งเวอร์ชันเดิมออกจำก
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1. ไปที ่Control Panel หรือคลิกท่ีไอคอน Control Panel ดังภำพที่ 308 

 
ภำพที่ 308 ไอคอน Control Panel 

2. เลือกในมุมมองของ Category และคลิกที่ Programs ดังภำพที่ 309 

 
ภำพที่ 309 หน้ำต่ำง Control Panel 

3. คลิกที่ Program and Features บนหน้ำต่ำง Program ดังกำรถอนกำรติดตั้ง สำมำรถถอนกำรติดตั้ง Add-
in ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
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ภำพที่ 310 หน้ำต่ำง Programs 

4. กำรถอนกำรติดตั้ง สำมำรถถอนกำรติดตั้ง Add-in ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

4.1.  คลิกท่ีโปรแกรม iThesis หมำยเลข 1 ภำพที่ 311 และคลิกท่ี Uninstall หมำยเลข 2 ภำพที่ 311  

 
ภำพที่ 311 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis แบบที่ 1 

4.2. คลิกขวำที่โปรแกรม iThesis หมำยเลขท่ี 1 ภำพที่ 312 และคลิกที่ Uninstall หมำยเลข 2 ภำพที่ 312 

 
ภำพที่ 312 กำรถอนกำรติดตั้ง iThesis แบบที่ 2  
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4. กำรใช้โปรแกรม EndNote 

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมภำยนอกท่ีผู้พัฒนำระบบไอทีสิส น ำมำเป็นส่วนเสริมในกำรท ำข้อมูลกำรอ้ำงอิง 
โดยโปรแกรมดังกล่ำวเป็นผลิตภัณฑ์ของ Thomson Reuters ที่ปัจจุบันได้พัฒนำถึงเวอร์ชัน X8 (เวอร์ชัน 18) มี
รูปแบบกำรอ้ำงอิงให้ใช้งำนหลำกหลำยรูปแบบ ท ำหน้ำที่ในกำรช่วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอ้ำงอิงต่ำง  ๆ ที่ใช้
อ้ำงอิงภำยในเล่มวิทยำนิพนธ์หนึ่งเล่ม 

ผู้ใช้งำนโปรแกรม EndNote จะต้องสร้ำงไลบรำรี่เพ่ือเก็บข้อมูล เพ่ิมข้อมูลลงในไลบรำรี่ดังกล่ำว และท ำกำร
อ้ำงอิงข้อมูลลงบนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ จำกนั้นข้อมูลกำรอ้ำงอิงของวิทยำนิพนธ์จะถูกวำงอยู่ในหน้ำท้ำยสุด 
ของเทมเพลตเล่มวิทยำนิพนธ์ และข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏขึ้นในหน้ำรำยกำรอ้ำงอิงหรือบรรณำนุกรมได้ ต่อเมื่อมี
กำรบันทึกไฟล์วิทยำนิพนธ์ผ่ำน Add-in และตรวจสอบควำมถูกต้องบนเว็บพอร์ทัลที่เมนู Revision & Approval 
โดยตรวจสอบได้จำกไฟล์ pdf 

4.1 กำรติดตั้งโปรแกรม EndNote 

กำรติดตั้งโปรแกรม EndNote ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดตัวติดตั้ง (Installer) ได้ที่ url: http://endnote.com/ 
โดยขอยกตัวอย่ำงกำรติดตั้งตัวทดลองใช้งำน ดังนี้ 

1. เข้ำไปที่ http://endnote.com/ แล้วลงทะเบียนใช้งำน จำกนั้นให้รอรับอีเมล เพ่ือดำวน์โหลดตัวติดตั้ง
โปรแกรม EndNote 

 
ภำพที่ 313 หน้ำเว็บไซต์ส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม EndNote 

http://endnote.com/%20โดย
http://endnote.com/%20โดย
http://endnote.com/
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ภำพที่ 314 ไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรม EndNote 

2. เมื่อดำวน์โหลดเสร็จ ดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ตัวติดตั้งโปรแกรม ระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอกำรติดตั้งให้คลิกปุ่ม Next > 

  
ภำพที ่315 หน้ำจอกำรติดตั้ง EndNote 

3. กรณีติดตั้งตัวทดลองใช้งำนให้เลือก I would like a 30-day free trial และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้ำต่ำง 
Select Installation 

 
ภำพที่ 316 หน้ำต่ำง Select Installation 
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4. คลิกปุ่ม Next > ที่หน้ำต่ำง Read Me Information 

  
ภำพที่ 317 หน้ำต่ำง Read Me Information 

5. เลือก I accept the license agreement และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้ำต่ำง Demo License Agreement 

  
ภำพที่ 318 หน้ำต่ำง Demo License Agreement 
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6. เลือก Typical และคลิกปุ่ม Next > ที่หน้ำต่ำง Select Installation Type 

  
ภำพที่ 319 หน้ำต่ำง Select Installation Type 

7. หำกไม่ต้องกำรแก้ไขสถำนที่จัดเก็บโปรแกรม สำมำรถคลิกปุ่ม Next > ได้ทันที ที่หน้ำต่ำง Select 
Destination 

  
ภำพที่ 320 หน้ำต่ำง Select Destination 
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8. คลิกปุ่ม Next > เพ่ือเริ่มติดตั้งที่หน้ำต่ำง Ready to Install the Application 

  
ภำพที่ 321 หน้ำต่ำง Ready to Install the Application 

9. ในกรณีที่ระบบไม่สำมำรถติดตั้งโปรแกรมได้ แจ้ง File In Use ให้นิสิตนักศึกษำปิดโปรแกรม Microsoft 
Office ต่ำง ๆ ทั้งหมด จำกนั้นจึงคลิกปุ่ม Retry 

 
ภำพที่ 322 หน้ำต่ำงแจ้ง File In Use 
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10. ระบบจะด ำเนินกำรติดตั้งโปรแกรม เมื่อเสร็จสิ้นให้คลิกปุ่ม Finish 

 
ภำพที่ 323 หน้ำต่ำงแจ้งกำรติดตั้งส ำเร็จ 

11. ตรวจสอบกำรติดตั้งโปรแกรม โดยสำมำรถค้นหำโปรแกรม EndNote ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังภำพที่ 324
ภำพที่ 324 และเมื่อเข้ำไปใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word จะพบ Add-in EndNote ดังภำพที่ 325 

 
ภำพที่ 324 กำรค้นหำโปรแกรม EndNote 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 179 

 
ภำพที่ 325 แถบเครื่องมือ EndNote บน Microsoft Word 

4.2 กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote 

4.2.1 กำรสร้ำงไลบรำรี่ 

ภำยหลังกำรติดตั้งโปรแกรม EndNote แล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นเพ่ือใช้งำนในครั้งแรก โปรแกรมจะบังคับให้
ผู้ใช้งำนสร้ำงไลบรำรี่ โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

1. เมื่อเปิดโปรแกรมข้ึนในครั้งแรก ผู้ใช้งำนจะต้องสร้ำงไลบรำรี่ (.enl) และบันทึก (Save) ดังภำพที่ 326 

 
ภำพที่ 326 กำรสร้ำงไลบรำรี่ 

2. สร้ำงข้อมูลอ้ำงอิง โดยกำรคลิกที่ปุ่ม New Reference ดังภำพที่ 327 
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ภำพที่ 327 กำรสร้ำงฐำนข้อมูล 

3. กรอกข้อมูลแหล่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ ลงในฟอร์มที่โปรแกรมแสดงผลให้ แล้วจึงคลิกที่ เครื่องหมำยกำกบำท 
(หมำยเลข 2) และคลิกที่ปุ่ม “Yes” (หมำยเลข 3) เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภำพที่ 328 

 
ภำพที่ 328 กำรบันทึกฐำนข้อมูลอ้ำงอิง 

4.2.2 กำรอ้ำงอิงข้อมูล 

1. วำงเคอร์เซอรล์งในต ำแหน่งที่ต้องกำรอ้ำงอิงข้อมูล ดังภำพที่ 329 
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ภำพที่ 329 กำรใส่กำรอ้ำงอิงข้อมูล 

2. เลือกข้อมูลที่ต้องกำรอ้ำงอิงจำกโปรแกรม EndNote ดังภำพที่ 330  

 
ภำพที่ 330 เลือกข้อมูลที่ต้องกำรใช้อ้ำงอิง 

3. ที่แถบเครื่องมือบนโปรแกรม Microsoft Word  คลิกที่ EndNoteX8 เลือก Style ของกำรอ้ำงอิง แล้วจึง
เลือกที่ไอคอน Insert Citation เพ่ือเลือก Insert Selected Citation(s) ดังภำพที่ 331  
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ภำพที่ 331 กำรเพ่ิมกำรอ้ำงอิงจำก EndNote 

4. จะปรำกฏกำรอ้ำงอิงที่เนื้อหำดังภำพที่ 332 และข้อมูลรำยกำรอ้ำงอิงที่หน้ำสุดท้ำยของเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 
ดังภำพที่ 333  

 
ภำพที่ 332 เนื้อหำภำยหลังกำรเพิ่มกำรอ้ำงอิง 

 
ภำพที่ 333 รำยกำรอ้ำงอิงที่ถูกเพ่ิมเข้ำมำ 

หมายเหตุ :  ตำมตัวอย่ำงเป็นกำรใช้งำน  Numbered อ้ำงอิง  โดยกำรเลือกใช้  Style นั้นขึ้นอยู่กับทำง
สถำบันกำรศึกษำ คณะ หรือสำขำวิชำ 
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5. กำรใช้โปรแกรม Mendeley 

โปรแกรม Mendeley เป็นโปรแกรมภำยนอกที่ผู้พัฒนำระบบไอทีสิส น ำมำเป็นส่วนเสริมในกำรท ำข้อมูลกำร
อ้ำงอิงนอกเหนือจำกโปรแกรม EndNote ที่กล่ำวไปในหัวข้อที่ผ่ำนมำ โดยโปรแกรมดังกล่ำวเป็นผลิตภัณฑ์ของ 
Elsevier ที่ปัจจุบันมีกำรพัฒนำถึงเวอร์ชันที่ 1.17.10 มีรูปแบบกำรอ้ำงอิงให้ใช้งำนหลำกหลำยรูปแบบ ท ำหน้ำที่
ในกำรช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอ้ำงอิงต่ำง ๆ ที่ใช้อ้ำงอิงภำยในเล่มวิทยำนิพนธ์หนึ่งเล่ม 

ผู้ใช้งำนโปรแกรม Mendeley จะต้องสร้ำงบัญชีผู้ใช้ของตน (account) ผ่ำนเว็บไซต์ของ mendeley เนื่องจำก
โปรแกรมดังกล่ำว สำมำรถใช้งำนได้ทั้งบนเว็บไซต์ www.mendeley.com และโปรแกรม mendeley desktop 
ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน ซึ่งวิธีกำรคือ ผู้ใช้งำนจะต้องสร้ำงไลบรำรี่เพ่ือเก็บข้อมูล เพ่ิมข้อมูล
ลงในไลบรำรี่ดังกล่ำว และท ำกำรอ้ำงอิงข้อมูลลงบนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ จำกนั้นข้อมูลกำรอ้ำงอิงของวิทยำนิพนธ์
จะถูกวำงอยู่ในหน้ำท้ำยสุดของเทมเพลตเล่มวิทยำนิพนธ์ และข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏขึ้นในหน้ำรำยกำรอ้ำงอิง
หรือบรรณำนุกรมได้ ต่อเมื่อมีกำรบันทึกไฟล์วิทยำนิพนธ์ผ่ำน Add-in และตรวจสอบควำมถูกต้องบนเว็บพอร์ทัล
ที่เมนู Revision & Approval โดยตรวจสอบได้จำกไฟล์ pdf 

5.1 กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนบนโปรแกรม Mendeley 

ผู้ใช้งำนจะต้องสร้ำงบัญชีผู้ใช้ของตนเองผ่ำนเว็บไซต์ของ mendeley โดยวิธีกำรในกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้มีดังนี้ 

1. ไปยังเว็บไซต์ www.mendeley.com 

 
ภำพที่ 334 หน้ำต่ำงกำรแสดงผลเว็บพอร์ทัลของ Mendeley 

2. คลิกท่ี Create a free account 

http://www.mendeley.com/
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ภำพที่ 335 ปุ่มค ำสั่ง Create a free account 

3. กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ปรำกฏ 
3.1. Email address 
3.2. First name 
3.3. Last name 
3.4. Password 
3.5. คลิกท่ีปุ่มค ำสั่ง Continue > เพ่ือกรอกข้อมูลในฟอร์มถัดไป 
3.6. Field of study 
3.7. Acafemics status 
3.8. คลิกท่ี Create account เพ่ือยืนยันข้อมูลและสร้ำง account 
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ภำพที่ 336 ฟอร์มกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ภำพที่ 337 ฟอร์มกำรกรอกข้อมูลกำรศึกษำ 

4. เมื่อสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนแล้ว จะพบหน้ำบัญชีผู้ใช้งำน ดังภำพที่ 338 
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ภำพที่ 338 กำรแสดงผลบัญชีผู้ใช้งำน 

5.2 กำรติดตั้งโปรแกรม Mendeley 

ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์กำรติดตั้งของโปรแกรม Mendeley ได้ที่หน้ำบัญชีผู้ใช้งำน โดยคลิกที่ปุ่ม 
Download Mendeley Desktop ดังภำพที่ 339 จะได้ไฟล์กำรติดตั้งของโปรแกรม Mendeley-Desktop.exe 
ซึ่งวิธีกำรติดตั้งโปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยขั้นตอนได้ดังนี้ 

 
ภำพที่ 339 กำรบัญชีผู้ใช้งำนเพ่ือดำวน์โหลดโปรแกรม Mendeley desktop 

ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม Mendeley-Desktop มีดังนี้ 
1. คลิกท่ีไฟล์กำรติดตั้งของโปรแกรม Mendeley-Desktop.exe 

 
ภำพที่ 340 Mendeley-Desktop Setup 

2. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard ให้คลิกที ่Next 
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ภำพที่ 341 หน้ำต่ำง Welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard 

3. ต่อมำเมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง license Agreement ให้คลิกท่ีปุ่ม I Agree 

 
ภำพที่ 342 หน้ำต่ำง license Agreement 
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4. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Choose Install Location ให้คลิกท่ีปุ่ม Next > 

 
ภำพที่ 343 หน้ำต่ำง Choose Install Location 

5. เมื่อปรำกฏหน้ำต่ำง Choose Start Menu Folder ให้คลิกท่ีปุ่ม Install 

  
ภำพที่ 344 หน้ำต่ำง Choose Start Menu Folder 
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6. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Installing ที่แสดงสถำนะกำรติดตั้งโปรแกรม Mendeley 

 
ภำพที่ 345 หน้ำต่ำง Installing 

7. เมื่อกำรติดตั้งแล้วเสร็จจะปรำกฏหน้ำต่ำง Completing the Mendeley Desktop Setup Wizard ให้
คลิกท่ีปุ่ม Finish 

 
ภำพที่ 346 หน้ำต่ำง Completing the Mendeley Desktop Setup Wizard 
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8. ล็อกอินเข้ำใช้งำนบน Mendeley Desktop 

 
ภำพที่ 347 หน้ำต่ำงกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนบน Mendeley Desktop 

5.3 กำรติดตั้ง plug-in 

โปรแกรม Mendeley ประกอบด้วย plug-in 2 รูปแบบคือ Web Importer และ MS Word Plugin  โดยผู้ใช้งำน
สำมำรถเลือกติดตั้งได้ทั้ง 2 plugin หรือเลือกติดตั้งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ส ำหรับเครื่องมือดังกล่ำววำงอยู่ในเมนู  
Tools ของโปรแกรม Mendeley Desktop ดังภำพที่ 348 

 
ภำพที่ 348 เมนู Tools ของโปรแกรม Mendeley 
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โดยก่อนกำรติดตั้ง plug-in  ผู้ใช้งำนจะต้องปิดโปรแกรม Microsoft Word ลงเสียก่อน มิฉะนั้นจะมีกำรแจ้งเตือน
และไม่สำมำรถติดตั้งลงบนโปรแกรม Microsoft Word ไดดั้งภำพที่ 349 

 
ภำพที่ 349 หน้ำต่ำงแจ้งเตือนเมื่อไม่สำมำรถติดตั้งได้ 

หลังปิดโปรแกรม Microsoft ระบบจะท ำกำรติดตั้งให้ และแสดงหน้ำต่ำงแจ้งให้ทรำบว่ำติดตั้งได้ส ำเร็จ ดังภำพที่ 
350 และเมื่อเปิดใช้งำนโปรแกรม Microsoft Word เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกวำงอยู่ที่เมนู References ในกลุ่ม
เครื่องมือ Mendeley Cite-O-Matic ดังภำพที่ 351 

 
ภำพที่ 350 หน้ำต่ำงแจ้งเตือนเมื่อติดตั้งได้ส ำเร็จ 

 
ภำพที่ 351 ตัวอย่ำงเครื่องมือ Mendeley บนโปรแกรม Microsoft Word 
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5.4 กำรเพิ่มข้อมูลใน Mendeley ด้วยตนเอง 

กำรเพ่ิมข้อมูลบนโปรแกรม mendeley ด้วยตนเองสำมำรถท ำได้ 3 วิธี คือ กำรเพ่ิมข้อมูลด้วยตนเอง กำรเพ่ิม
ข้อมูลด้วยไฟล์ pdf และกำรเพ่ิมข้อมูลด้วยโฟลเดอร์ ซึ่งคู่มือกำรใช้งำนนี้จะกล่ำวถึงเพียง 2 วิธีคือ กำรเพ่ิมข้อมูล
ด้วยตนเอง และกำรเพ่ิมข้อมูลด้วยไฟล์ pdf ดังที่จะอธิบำยดังต่อไปนี้ 

5.4.1 กำรเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง 

1. เปิดโปรแกรม Mendeley 
2. คลิกท่ีเมนู File และเลือกท่ีเครื่องมือ Add Entry Manually 

 
ภำพที่ 352 เครื่องมือ Add Entry Manually 

3. เมื่อโปรแกรมปรำกฏฟอร์มกำรเพ่ิมข้อมูล New Document ให้ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลลงในฟอร์มให้
สมบูรณ์ และคลิกที่ปุ่ม Save 
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ภำพที่ 353 ฟอร์มกำรกรอกข้อมูล 

4. หลังกำรบันทึกผลโดยกำรกดปุ่ม Save ข้อมูลดังกล่ำวจะปรำกฏอยู่ในส่วนของ All Document 

 
ภำพที่ 354 ส่วนกำรแสดงผล All document หลังกำรเพิ่มข้อมูล 
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5.4.2 กำรเพิ่มข้อมูลด้วยไฟล์ pdf 

1. เปิดใช้งำนโปรแกรม mendeley 
2. คลิกท่ีเครื่องมือ File และเลือกค ำสั่ง Add-Files... 

 
ภำพที่ 355 เครื่องมือ Add Files 

3. เลือกไฟล์ตีพิมพ์ที่ต้องกำรผ่ำนฟอร์ม Add Files ซึ่งเมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้คลิกที่ค ำสั่ง Open 

 
ภำพที่ 356 ฟอร์มกำรเลือกไฟล์ pdf 
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4. หลังกำรเพิ่มข้อมูลด้วยวิธีกำรเพ่ิมไฟล์ pdf ข้อมูลจะปรำกฏในส่วนของ All Document 

 

ภำพที่ 357 ส่วนกำรแสดงผล All Document หลังกำรเพิ่มข้อมูล 

5.5 กำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิงด้วย Mendeley 

กำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิงลงบนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ด้วยโปรแกรม Mendeley Desktop สำมำรถท ำได้ดังนี้ 
1. ก่อนกำรเพ่ิมรำยกำรอ้ำงอิง จะต้องมีข้อมูลที่ใช้ในกำรอ้ำงอิงอยู่ในโปรแกรม Mendeley เสียก่อน 
2. วำงเคอร์เซอร์ลงในส่วนที่ต้องกำรแทรกกำรอ้ำงอิง บนเอกสำรวิทยำนิพนธ์ 

 
ภำพที่ 358 หน้ำเอกสำรที่ต้องกำรแทรกกำรอ้ำงอิงลงในเนื้อหำ 
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3. คลิกท่ีเมน ูReferences ในกลุ่มเครื่องมือ Mendeley Cite-O-Matric และคลิกที่เครื่องมือ Insert Citation 

 
ภำพที่ 359 ปุ่มค ำสั่ง Insert Citation บนแถบเครื่องมือของ Mendeley 

4. ตัว plug-in จะปรำกฏเครื่องมือของ Mendeley ขึ้น โดยให้คลิกที่ปุ่มค ำสั่ง Go To Mendeley 

 
ภำพที่ 360 เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนเลือกเอกสำรที่ต้องกำรใช้อ้ำงอิง 

5. ปุ่มดังกล่ำวจะท ำกำรเรียกโปรแกรม Mendeley desktop ขึ้น 
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ภำพที่ 361 โปรแกรม Mendeley พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในกำรอ้ำงอิง 

5.1. เลือกข้อมูลที่ต้องแทรกเป็นรำยกำรอ้ำงอิง (หมำยเลข 1) 
5.2. คลิกท่ีปุ่ม Cite (หมำยเลข 2) 

6. ข้อมูลที่ถูกเลือกจะปรำกฏหลังเคอร์เซอร์ที่ผู้ใช้งำนวำงไว้ 

 
ภำพที่ 362 กำรแสดงผลหลังกำรอ้ำงอิงผ่ำนโปรแกรม Mendeley 

7. เนื่องจำกโปรแกรม mendeley จะไม่แสดงข้อมูลรำยละเอียดในทันทีหลังกำรแทรกรำยกำรอ้ำงอิง ผู้ใช้งำน
จะต้องคลิกที่ปุ่มค ำสั่ง Insert Bibliography เพ่ือให้มีกำรแสดงผลในหน้ำสุดท้ำย 
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ภำพที่ 363 ปุ่มค ำสั่ง Insert Bibiography 

8. ข้อมูลรำยละเอียดของรำยกำรอ้ำงอิงจะถูกย้ำยไปยังหน้ำรำยกำรอ้ำงอิงต่อเมื่อมีกำร Save to Cloud 
เช่นเดียวกับกำรใช้งำน EndNote และสำมำรถตรวจสอบผ่ำนเมนู Revision & Approval บนเว็บพอร์ทัล 


