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iThesis 2016 

เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 
 iThesis คือ ระบบก ำหนดกรอบกำรเขียน และกำรบริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ซึ่งอยู่ภำยใตโ้ครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) จัดตั้งโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สนับสนุนให้พัฒนำระบบขึ้นเพื่อช่วย
ให้นิสิตนักศึกษำสำมำรถเริม่ต้นเขยีนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนพินธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ
และเจำ้หน้ำท่ีคณะผูดู้แลหลักสูตรผ่ำนระบบไดโ้ดยสะดวก 

 ระบบ iThesis ยังช่วยให้นิสิตนักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักต่อกำรลอกเลียนหรือลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ 
และไม่ตั้งใจ  ซึ่งระบบฯ จะช่วยในกำรตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรมตรวจกำรลักลอกวรรณกรรมช่ือ “อักขรำวิสุทธ์ิ”  ซึ่ง
มีเครือข่ำยสมำชิกประชำคมจ ำนวนมำก ร่วมแบ่งปันฐำนข้อมูลวทิยำนิพนธ์เพื่อกำรตรวจสอบ และจะตรวจสอบทุกเวอร์ชันของไฟล์โครงรำ่ง
วิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสตินักศึกษำไดส้่งไปยังอำจำรย์ที่ปรกึษำ เพื่อขอพิจำรณำอนุมัต ิ

สถำนะของกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนพินธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และส่งเล่มสแกนบำร์โค้ด 

ศึกษำสื่อกำรใช้งำนระบบ และ 
ดำวน์โหลดโปรแกรม iThesis Add-In 

คลังควำมรูส้นับสนุนให้ผู้ใช้ระบบสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
กรณีมีข้อสงสัยเกีย่วกับวิธีกำรใช้งำนส่วนต่ำง ๆ  

หรือแจ้งปัญหำมำที่อีเมลที่แจ้งในส่วนของ Contact* 
*Contact ในแตล่ะสถำบันกำรศึกษำจะแตกต่ำงกัน* 

หน้ำจอกำร login ด้วย local account หำกลืมรหัสผ่ำนคลิกท่ี Forgot password 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ iThesis 
 

 

 

 

 

    นิสิตนักศึกษำจะใช้โปรแกรมต่ำง ๆ เพื่อเริ่มเขียนวิทยำนิพนธ์ ได้แก่ 

1. โปรแกรม Web Browser — ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ Google Chrome / Mozilla Firefox  / Apple 
Safari หรือ Microsoft Edge รุ่นล่ำสุดเพื่อเข้ำใช้งำน web portal เพ่ือตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำน เพ่ิม/แก้ไข
ข้อมูลประกอบเล่มวิทยำนิพนธ์ เช่น หัวข้อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรสอบ อำจำรย์
ผู้อนุมัติเล่มวิทยำนิพนธ์ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ ประวัติผู้เขียน และกำรส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์
ที่ปรึกษำพิจำรณำอนุมัติ 

 

2. โปรแกรม Microsoft Word — ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้โปรแกรมนี้ ติดตั้งโปรแกรมเสริมของระบบชื่อ 
iThesis Add-in เพ่ือเริ่มต้นเขียนวิทยำนิพนธ์ โดยกำรสร้ำงแม่แบบวิทยำนิพนธ์ (Generate) เขียน
เนื้อหำ และบันทึกโดยกำรส่งไฟล์เข้ำสู่ระบบ (Save to Cloud) โดยมีเครื่องมือต่ำง ๆ จัดเตรียมไว้เพ่ือ
ใช้งำน เช่น กำรดำวน์โหลดเอกสำรเวอร์ชั่นก่อนหน้ำ (Revisions) กำรท ำสำรบัญ (Bookmark) กำรจัด
ขอบของเอกสำร (margin) กำรสร้ำงเทมเพลตหรือแม่แบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น 
 

3. โปรแกรม EndNote และโปรแกรม Mendeley — ผู้ใช้งำนสำมำรถเริ่มต้นใช้โปรแกรมท้ังสอง โดยเลือกใช้งำน
โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของวำรสำร เอกสำรควำมรู้ที่ใช้อ้ำงอิง เพ่ือกำรเขียนบรรยำยเชิงวิพำกษ์ในเล่ม
วิทยำนิพนธ์ (critical literature review) ซึ่งโปรแกรมจะช่วยจัดรูปแบบกำรอ้ำงอิงในเอกสำรวิทยำนิพนธ์ได้โดยสะดวก มี
รูปแบบกำรอ้ำงอิงให้เลือกหลำกหลำยเป็นมำตรฐำนสำกล เช่น APA, Numbered, Author-date เป็นต้น โดยผู้ใช้งำน
สำมำรถเลือกรูปแบบกำรอ้ำงอิงได้เพียงรูปแบบเดียวในเล่มวิทยำนิพนธ์ตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรศึกษำ 

iThesis 2016 

นิสิตนักศึกษำเข้ำสู่ระบบด้วยบญัชผีู้ใช้เดียวกับ Web portal 

สร้ำงเทมเพลตวิทยำนิพนธ ์

กดเมื่อต้องกำรบันทึกไฟล์วิทยำนพินธ์ 
เก็บไว้ท่ีระบบ iThesis (Cloud Storage) 
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Login ด้วยบญัชีผู้ใช้ของสถำบันกำรศึกษำ 

ท าความรู้จัก Web Portal ของระบบ iThesis  
 นิสิตนักศึกษำจะใช้งำนระบบเว็บพอร์ทัลของ iThesis เพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเขยีนวิทยำนิพนธ์ อำทิ หัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
กำรระบุอำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ เพื่อเริ่มตน้เขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Word ทีม่ ี
iThesis Add-in ติดตั้งไว้ และผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ค ำสั่ง “Generate” เพื่อสรำ้งแม่แบบของโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และใช้ค ำสั่ง “Save to Cloud” 
เพื่อส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์จำกโปรแกรม Microsoft Word ไปจดัเก็บยังระบบ iThesis (Cloud Storage) พร้อมสรำ้งไฟล์ PDF ซึ่งนิสิตนักศึกษำ
สำมำรถตรวจสอบไฟล์ผ่ำนเมนู “Revision & Approval” บนเว็บพอร์ทัล และตรวจสอบกำรลักลอกวรรณำกรรมได้ตลอดเวลำ 

เมื่อผู้ใช้งำนล็อกอินผ่ำนระบบ หนำ้แรกของเว็บพอร์ทัลคือเมนู “YOUR PROFILE” 
(หัวข้อวิทยำนิพนธ์สำมำรถแก้ไขได้ตลอดเวลำ แต่จะต้องผ่ำนกำรเหน็ชอบจำก 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ และด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของสถำบัน) 

 

iThesis 2016 

 

ผู้ใช้งำนระบุข้อมูลกำรตดิต่อของตนเอง และอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

(ในกรณีที่ผู้ใช้งำนมีอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แล้ว) 
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นิสิตนักศึกษาเริ่มกรอกข้อมูลในเว็บพอร์ทัลของระบบ iThesis  
 ระบบ iThesis ออกแบบมำเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเริ่มต้นเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ หรือเริ่มเขยีน literature review เมื่อเริ่มท ำวิจัย 
ดังนั้นผู้ใช้งำนสำมำรถก ำหนดหัวขอ้วิจัยหรือหัวเรื่องที่คำดว่ำจะท ำวิจัย และระบลุงไปในระบบได้ที่เมนู “Topic” สำมำรถเพิม่ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
และกรรมกำรสอบลงในเมนู “Committee & Examiner” ได้ พร้อมท้ังเลือกภำษำและรูปแบบตัวอกัษรที่ใช้เขียนวิทยำนิพนธ์ลงในเมนู “Template 
Settings” 

ระบุหัวข้อวิทยำนิพนธ์ท่ีนี ่

เลือกประเภทกำรระบุกรรมกำรผูส้อบวิทยำนิพนธ์  
/ อำจำรย์ที่ปรึกษำ / ผูม้ีอ ำนำจลงนำมวิทยำนิพนธ์ 

พิมพ์ช่ืออำจำรย์เป็นภำษำอังกฤษ ระบบจะแสดงตัวเลือกเพื่อให้นักศึกษำ
เลือกเป็นอำจำรยผ์ู้มีอ ำนำจลงนำมวิทยำนิพนธ์ตำมประเภทกำรเลือก 

iThesis 2016 

ระบุรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรสอบที่น่ี 
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เริ่มต้นใช้งาน iThesis Add-In บนโปรแกรม Microsoft Word  

 เมื่อนิสิตนักศึกษำกรอกข้อมูลในเวบ็พอร์ทัลครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดไปจึงเป็นกำรใช้งำน Add-In ซึ่งสถำบันกำรศึกษำได้บรรจุแม่แบบ
ของวิทยำนิพนธ์รูปแบบปัจจุบันไว ้(thesis template) โดยนสิิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรม Add-in ได้จำกเว็บพอร์ทัลและท ำกำรติดตั้ง 

 โดยก่อนกำรใช้งำน Add-in จะตอ้งท ำกำร Activate Add-in ก่อน โดย Activate Key 
จะอยู่ภำยใต้เมนู Settings > Add-in Activate Key บนเว็บพอร์ทัล ซึ่งเมื่อได้ Key แล้ว ให้เปิด
โปรแกรม Microsoft Word เลอืกใช้งำนท่ี iThesis ribbon และคลิกท่ีไอคอน iThesis กรอก 
Key ที่ได้จำกเว็บพอร์ทลัลงในฟอร์มดังกล่ำว เครื่องมือต่ำง ๆ จึงจะสำมำรถใช้งำนได้ 

 เริ่มต้นใช้งำนจำกกำรล็อกอิน (กดปุ่ม “Login”) และใช้ Username / Password เดยีวกับระบบเว็บพอร์ทัล เริ่มกำรสรำ้งแม่แบบ
วิทยำนิพนธ์ของตนเอง (กดปุ่ม “Generate”) แล้วจึงเริม่ต้นเขยีนเนื้อหำในหน้ำว่ำงที่โปรแกรมเวน้ว่ำงไว้ เช่น เริ่มเขียนเนื้อหำทีห่น้ำก่อนหนำ้
บรรณำนุกรม เมื่อมีควำมก้ำวหนำ้กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ นิสิตนักศกึษำสำมำรถกดปุ่ม “Save to Cloud” เมื่อใดกไ็ด้ตำมต้องกำร เพื่อจัดเก็บ

วิทยำนิพนธ์ไว้ในระบบ iThesis ของสถำบันกำรศึกษำ ในรูปแบบคลำวด์ (Cloud Storage) 
สำมำรถดำวน์ไฟล์/หรือส่งวิทยำนพินธ์จำกท่ีใดก็ได้ที่มีกำรเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ 

 ผู้ใช้งำนสำมำรถด ำเนินกำรกับไฟล์บนเว็บพอร์ทัลไดต้ำมควำมต้องกำร อำทิ กำร
ส่งไฟล์ (ค ำขอ) ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำเป็นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนระบบ กำรส่งไฟล์

ในกรณีที่สอบป้องกันวิทยำนิพนธแ์ล้วเสร็จและมีกำรแก้ไขแล้ว เป็นต้น โดยค ำขอแต่ละครั้ง ระบบจะส่งอีเมลแจ้งอำจำรยต์ำมที่ระบุไว้ในเว็บพอร์ทัล 

ดำวน์โหลดและตดิตั้งลงในคอมพิวเตอร ์
ที่มีโปรแกรม Microsoft Word รุน่ 2010 ขึ้นไป 

Ribbon ใหม่ใน Microsoft Word ปรำกฏขึ้น 
หลังติดตั้ง iThesis Add-In ส ำเรจ็ 

ภำยหลังจำก Login และกดปุม่ “Generate ” 
ทดลองกดปุ่ม “Save to Cloud”  

หน้ำจอส ำหรับกำร Login 

iThesis 2016 
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ตัวอย่างการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ไปเก็บยังระบบ iThesis (Cloud storage ของสถาบัน) 
 นิสิตนักศึกษำสำมำรถเขียนเนื้อหำวิทยำนิพนธ์ได้ตำมต้องกำรบนไฟล์ท่ี Generate Template แล้ว โดยไม่จ ำเป็นต้อง
ออนไลน์ แต่เมื่อต้องกำรบันทึกไปยังระบบ iThesis จะต้องล็อกอินเข้ำสู่ระบบก่อนแล้วจึงกดปุ่ม “Save to Cloud”   

Panel กำรแสดงเวอร์ชันต่ำงๆ ของไฟล์วิทยำนิพนธ์ 
ที่ได้บันทึกจัดเกบ็ไว้ในระบบ iThesis  

และสำมำรถเลือกดำวน์โหลดมำแก้ไขได้ 

สำมำรถใช้โปรแกรม EndNote / Mendeley  

เพื่ออ้ำงอิงบทควำมวิจัยในเนื้อหำวิทยำนิพนธ์ได้ 

โดยเมื่อผู้ใช้งำนกดปุ่ม “Save to Cloud” 

โปรแกรม iThesis Add-In จะน ำรำยกำรอ้ำงอิง

ท้ำยเล่ม มำวำงท่ีหน้ำบรรณำนุกรมให้อัตโนมตัิ  

สำมำรถใช้ไฟล์ PDF ในกำรพิมพ์เล่มฉบับสมบูรณ ์

ตัวอย่ำงกำรแสดงรำยกำรแรกของไฟล์วิทยำนิพนธ ์
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