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1. บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค  ์

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ (1) จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่ก าหนด, (2) รองรับการจัดส่งโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) บันทึกผลการสอบ 
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลั ง

ปัญญาของสถาบันการศึกษา ( Intellectual Repository) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้าง
คลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์
ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียด กระบวนการท างานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซ่ึงจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal)  

1.2 ค  ำนิยำม 

เนื่องด้วยค าเรียกวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่า ง

กัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของบางมหาวิทยาลัย เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัย 
ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้ค าเรียกเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในการใช้

ระบบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์หรื อ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก  

นอกจากนี้ค าเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น บาง

มหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในกา รใช้
ระบบฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในคู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือ 

การค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท แผน ข  แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์
ทดแทนสารนิพนธ์ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  การก าหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดท าโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยา ลัย
ซ่ึงจะก าหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทสีิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก าหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ , วิทยานิพนธ์ฉบับ

ร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ต้ังใจ

และไม่ได้ต้ังใจ  ซ่ึงระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมที่
ชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ง าน

มากกว่า 1 โปรแกรม 

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซ่ึงเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดต้ังอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนจะท างานสัมพันธ์กัน เช่น เม่ือมี

การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือ มีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออ่ืน ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-
in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน 

หมายเหตุ:  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่านั้น  

ภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการด าเนินงานทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก  
- ส่วนแรกเป็นกระบวนการใช้งานของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือล๊อกอินเข้าสู่ระบบไอทีสิสผ่านหน้าเว็บพอร์ทัล ด้วย

การใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ AD หรือ LDAP  นิสิต/นักศึกษา
จะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ได้  

- ส่วนถัดมาคือกระบวนการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal), วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนการที่แผนภาพจะใช้สีส้มอ่อนเป็นพ้ืนหลัง 
นิสิต/นักศึกษาจะส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  

- ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(Revise Complete version) ที่ ใช้สีม่วงอ่อนเป็นพ้ืนหลัง  นิสิต/นักศึกษาจะส่งค าร้องขอแก้ไขเอกสาร

วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  
โดยรายละเอียดในส่วนการใช้งานของอาจารย์ที่ปรึกษาจะอธิบายในหัวข้อการพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสอย่างง่าย 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในล าดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่ 
และนิสิต/นักศึกษา ซ่ึงอีเมลทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับมี 2 ประเภทคือ 

- อีเมลค าร้องขอให้พิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมีการแนบลิงก์เพ่ือเชื่อมต่อไปยังแบบฟอร์ ม
การอนุมัติของระบบไอทีสิส 
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- อีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะ เป็นส าเนาผลการอนุมัติ เพ่ือให้ทราบถึง
สถานะการอนุมัติของเอกสารวิทยานิพนธ์ 

2. กำรพจิำรณำอนมุตัเิอกสำรวิทยำนพินธ ์

ผู้ใช้งานระบบในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะไม่มีการใช้งานเว็บพอร์ทัลผ่านการล็อกอิน แต่จะได้รับอีเมลค าร้อง
ขอให้พิจารณาในลักษณะของ One time ticket รวมทั้งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาในทุก ๆ กระบวนการ เช่น การส่ง

โครงร่างวิทยานิพนธ์ , การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง หรือการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น  เช่น  เม่ือนิสิต/
นักศึกษาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบฯ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลค าร้องขอให้พิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว เม่ืออาจารย์คลิกลิงก์ที่แนบไปในอีเมลเพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส และ

ท าการอนุมัติแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังนิสิต /นักศึกษา เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย ซ่ึงสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังภาพที่ 3 
 

 

ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 6 

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเลือกผลการพิจารณาอนุมัติได้ 2 กรณี คือ 

- อนุมัติให้ผ่าน (Approve) ในกรณีที่เอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้ อม

ส าหรับกระบวนการนั้น ๆ 
- ไม่อนุมัติ (Disapprove) ในกรณีที่เอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาไม่สมบูรณ์ส าหรั บ

กระบวนการนั้น ๆ  โดยบางกระบวนการจะต้องเลือกประเภทของการไม่อนุมัติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ต่อไป ได้แก่ 

- Review เป็นการไม่อนุมัติในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาอยู่ในระหว่างการเขียนโคร งร่ า ง

วิทยานิพนธ์แต่ยังไม่ได้สอบหัวข้อ หรือระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์แต่ยังไม่ได้สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพ่ือทราบถึงความ

คืบหน้า 
- Reject เป็นการไม่อนุมัติในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์แล้ว รวมทั้งได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการสอบ แต่เนื้อหาภายในเล่มที่ส่ง

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจหลังการสอบกลับไม่ตรงตามค าแนะน า อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
เลือกเป็น Reject ได้ 

นอกจากนี้ระบบไอทีสิสยังรองรับการเพ่ิมอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนอกเหนือจากอีเมลของทางมหาวิทยาลัย ซ่ึง
อาจารย์สามารถแจ้งอีเมลที่ใช้งานเป็นประจ าให้กับนิสิต เพ่ือกรอกเป็นข้อมูลในการส่งอีเมลจากระบบไอทีสิส  

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือ Co-advisor จะได้รับส าเนาอีเมลค าร้องขอความเห็นชอบที่จะไม่ปรากฏลิงก์ไปยั ง

หน้าฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส แต่จะเป็นเพียงส าเนาอีเมลแจ้งเพ่ือทราบสถานะเท่านั้น ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมจะไม่ได้สิทธ์ิในการอนุมัติตามกระบวนการต่าง ๆ ในระบบดังเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

Tip & Tricks:  การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพ่ือความเสถียรและมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้  Web Browser ดังนี้  

Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari 
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3. กำรใช้งำนระบบไอทสีสิในกระบวนกำรอนมุตั ิ

3.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนมุัติผ่ำนระบบไอทสีิส 

กระบวนการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบไอทีสิส ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  

1. การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) 
2. การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) 

3. การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) 

โดย 2 ใน 3 ของกระบวนการหลัก  นิสิต/นักศึกษาบางท่านอาจจะมีขั้นตอนเพ่ิมเติมในการการขอแก้ไขหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ (Edit Proposal) และการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise Complete version) ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพตัวอย่างการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 กระบวนการ 

3.2 ฟอร ์มกำรอนมุัต ิ(Approval form) 

การอนุมัติในแต่ละกระบวนการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลที่ส่งจากระบบไอทีสิสไปยังอีเมลที่เป็นของทา ง 
มหาวิทยาลัย และอีเมลที่มีการระบุเพ่ิมเติมไว้ (กรณีที่อาจารย์ได้แจ้งให้นิสิต/นักศึกษาเพ่ิม) โดยเนื้อความภายในอีเมล

แจ้งขอพิจารณาอนุมัติจะประกอบด้วยข้อมูลของนิสิต/นักศึกษา หลักสูตร พร้อมแนบลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยั ง
ฟอร์มการอนุมัติของระบบได้  ซ่ึงฟอร์มการอนุมัติประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
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ภาพที่ 5 ลักษณะฟอร์มการอนุมัติในระบบไอทีสิส 
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1. Your Advisee เป็นเมนูที่แจ้งจ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
สามารถคลิกดูรายการนิสิต/นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดได้ โดยสัญลักษณ์สีเหลือง

หมายถึงนิสิต/นักศึกษารายนั้นยังรอการพิจารณาอนุมัติอยู่ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 เมนู Your Advisee 

นอกจากนั้นยังสามารถคลิกที่ผลพิจารณาอนุมัติของนิสิต/นักศึกษารายใดก็ได้ ทั้งสถานะ APPROVED / 
DISAPPROVED หรือ PENDING เพ่ือลิงก์ไปยังฟอร์มการอนุมัติของกระบวนการต่าง ๆ ดังภาพที่ 7 และภาพ
ที่ 8 

 
ภาพที่ 7 รายการนิสิต/นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างนิสิต/นักศึกษาที่มีเอกสารรอการพิจารณาอนุมัติ 

2. ชื่อกระบวนการ แสดงกระบวนการในการอนุมัติ ดังภาพที่ 5 เป็นการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(Proposal) ในขั้นตอนการอนุมัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมข้อมูลชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และชื่อนิสิต/
นักศึกษา 

3. สถานะการอนุมัติ ตัวอย่างดังภาพที่ 5 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ส่วนการแสดงผลของฟอร์มการอนุมัติ ซ่ึงมีข้อมูลที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

4.1. Student Data แสดงข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ Basic Information (ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต/นักศึกษา) , 
Topic (หัวข้อวิทยานิพนธ์) และ Committee (รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการแสดงผล Student Data 

4.2. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลที่ระบบน าเสนอเป็นอันดับแรก เม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา คลิ ก

ลิงก์มาจากอีเมล ดังภาพที่ 10 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างการแสดงผล Approval Panel 
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4.2.1.Download Files: เอกสารวิทยานิพนธ์ทั้งไฟล์ .docx ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือดาวน์โหลด และ
ไฟล์ .pdf ที่สามารถคลิกเพ่ือเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่าน web browser และสามารถดาวน์โหลด

ผ่านเครื่องมือการดาวน์โหลดได้อีกด้วย ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 การใช้งานส่วน Download Files 

4.2.2.Plagiarism Detection Result: ผลการคัดลอกวรรณกรรมเป็นเปอร์เซ็น จากการตรวจสอบ
ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

4.2.3.Attached Files: ไฟล์แนบจากนิสิต/นักศึกษา และสามารถดาวน์โหลดได้ 

4.2.4.Approval Form: ประกอบด้วยข้อความที่นิสิตส่งถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนของการลงผล
การพิจารณาอนุมัติ ดังภาพที่ 12 

- Messages from advisee เป็นส่วนการแสดงข้อความที่นิสิต/นักศึกษาแจ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ โดยระบบจะแสดงผลเป็นข้อความล่าสุด และสามารถดูประวัติการ ส่ง
ข้อความด้วยการคลิกที่ Show all  

- ส่วนการอนุมัติ สามารถเลือก Disapprove พร้อมส่งข้อความและแนบไฟล์ไปให้นิ สิต/
นักศึกษาได้ หรือเลือก Approve จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผล

การพิจารณาอนุมัติ 
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หมายเหตุ:  ในกระบวนการอนุมัติหลัก (Proposal/Draft version/Complete version) ส่วนของ Disapprove จะ
สามารถเลือก Review หรือ Reject ได้ 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วน Approval Form 
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3.3 โครงรำ่งวทิยำนิพนธ  ์

3.3.1 กำรอนมุัตโิครงรำ่งวทิยำนิพนธ ์(Proposal) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 13  

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 14 
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ม 

Submit the result เพ่ือส่งผลการอนุมัติ 
5. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย ดังภาพที่ 15  
6. ระบบจะส่งเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะ กรรมการบริ หารคณะ ไปยังเจ้าหน้าที่

บัณฑิตศึกษา พร้อมส าเนาอีเมลไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วนของ Approval Panel 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลส าเนาขอความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ  

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
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3.3.2 กำรขอแกไ้ขหวัข้อวทิยำนิพนธ ์(Edit Proposal) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 18 
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการพิจารณา จากนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลการอนุมัติ 
4. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

(ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย 
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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3.4 วิทยำนิพนธฉ์บบัรำ่ง 

3.4.1 กำรอนมุัติวทิยำนิพนธฉ์บบัรำ่ง (Draft version) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 ตัวอย่างเนื้อความอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 20  

3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ม 

Submit the result เพ่ือส่งผลการอนุมัติ 

5. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้า
มี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย  
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างในส่วน Approval Panel 
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3.5 วิทยำนิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์

3.5.1 กำรอนมุัติวทิยำนิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์(Complete version) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 21  

 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 22  

3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ม 

Submit the result เพ่ือส่งผลการอนุมัติ 

5. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้า
มี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วน Approval Panel 

3.5.2 กำรขอแกไ้ขวทิยำนิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์(Revise complete version) 

หลังจากนิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เม่ือตรวจสอบข้อมูล
วิทยานิพนธ์กลับพบว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึงอาจเป็นส่วนของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ภายในเล่มหรื อ

ข้อมูลที่ปรากฎบนเทมเพลต  นิสิต/นักศึกษาจะยื่นค าร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านฟอร์มบนเมนู Revise 
complete version จากนั้นระบบจะส่งอีเมลมายังอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 23 
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างเนื้อความในอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ:  การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 24 
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการพิจารณา จากนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลการอนุมัติ 

4. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
4.1. กรณีไม่อนุมัติ (Disapprove) : ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และระบบจะไม่ยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ 

4.2. กรณีอนุมัติ (Approve) : ระบบจะส่งอีเมลต่อไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติ และรับทราบถึงเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เคยส่งไปนั้นมีการขอแก้ไข 
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 


