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1. บทนำ
1.1 วัตถุประสงค์
ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์ และข้ อมู ลวิจั ย เพื่อใช้เป็นเครื่อ งมื อในการจั ดทาวิทยานิพนธ์แ ละสารนิ พนธ์ ช่วยอานวย
ความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ (1) จัดทารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กาหนด, (2) รองรับการจัดส่งโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่า ง และวิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูร ณ์ ไปยัง อาจารย์ที่ ปรึ กษา และ (3) บันทึกผลการสอบ
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิ ทยานิ พนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ไ ปยัง คลั ง
ปั ญ ญาของสถาบั น การศึ ก ษา (Intellectual Repository) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด ในการสร้ า ง
คลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิ พน ธ์
ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ ออธิบายรายละเอีย ด กระบวนการทางานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal)
1.2 ค ำนิย ำม
เนื่องด้วยคาเรียกวิทยานิ พนธ์ ในระดั บปริญ ญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามี ความแตกต่ า ง
กัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของบางมหาวิทยาลัย เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บางมหาวิทยาลั ย
ในระดับปริญญาเอกและปริญ ญาโท แผน ก ใช้คาเรียกเดีย วกันว่ า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพื่อให้ค วามเข้า ใจในการใช้
ระบบฯ และเป็นไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน คู่มือฉบับนี้ได้ กาหนดนิ ยามให้ คาว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ ห รื อ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก
นอกจากนี้คาเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่า งกัน อาทิเช่น บาง
มหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัย เรีย กว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ความเข้าใจในกา รใช้
ระบบฯ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในคู่ มือ ฉบั บนี้ ไ ด้ ก าหนดนิย ามให้ ค าว่ า สารนิพนธ์ หมายถึ ง สารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิ สระในระดั บ ปริ ญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณี ที่ก ล่า วถึ ง กระบวนการทั่ วไปจะใช้ค าว่า วิ ทยานิ พน ธ์
ทดแทนสารนิพนธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
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วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: การกาหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดทาโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยา ลั ย
ซึ่งจะกาหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
1.3 ระบบไอทีสิส
ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่กาหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ , วิทยานิพนธ์ฉบั บ
ร่ า ง และวิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บสมบู ร ณ์ พร้ อ มจั ด ส่ ง ไปยั ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาและเจ้ าหน้ าที่ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาผ่ านระบบได้
โดยสะดวก
ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิ ต/นั กศึ กษาเกิ ด ความเข้าใจ และตระหนั กถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิ พนธ์ ผ่านโปรแกรมตรวจการลัก ลอกวรรณกรรมที่
ชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอื่ นร่ว มด้ว ย หากมหาวิทยาลัยกาหนดให้ใ ช้ ง าน
มากกว่า 1 โปรแกรม
การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซึ่งเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทางานสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อมี
การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บ พอร์ ทัล หรือ มีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออื่น ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย addin ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน
หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่านั้น
ภาพรวมการทางานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
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จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการดาเนินงานทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก
- ส่วนแรกเป็นกระบวนการใช้งานของนิสิ ต/นัก ศึก ษา เพื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบไอที สิสผ่านหน้า เว็บ พอร์ ทัล ด้วย
การใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ AD หรือ LDAP นิสิต/นักศึกษา
จะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ได้
- ส่วนถัดมาคือกระบวนการทาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ (Proposal), วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนการที่แผนภาพจะใช้ สีส้ มอ่ อนเป็น พื้ น หลั ง
นิสิต/นักศึกษาจะส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส
- ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบู ร ณ์
(Revise Complete version) ที่ ใ ช้ สี ม่ว งอ่ อ นเป็ น พื้ น หลั ง นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจะส่ ง ค าร้ อ งขอแก้ ไ ขเอกสาร
วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส
โดยรายละเอียดในส่วนการใช้งานของอาจารย์ที่ปรึกษาจะอธิบายในหัวข้อ การพิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการทางานของระบบไอทีสิสอย่างง่าย
1.4 อีเมล
ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในลาดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่
และนิสิต/นักศึกษา ซึ่งอีเมลทีอ่ าจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับมี 2 ประเภทคือ
- อีเมลคาร้องขอให้พิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมีการแนบลิงก์เพื่อเชื่อมต่อไปยังแบบฟอร์ ม
การอนุมัติของระบบไอทีสิส
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- อีเมลแจ้งผลการพิจ ารณาอนุ มัติ โดยเนื้อความของอี เ มลจะเป็ นส าเนาผลการอนุ มัติ เพื่อให้ทราบถึ ง
สถานะการอนุมัติของเอกสารวิทยานิพนธ์

2. กำรพิจำรณำอนุมตั เิ อกสำรวิทยำนิพนธ์
ผู้ใช้งานระบบในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะไม่มีการใช้งานเว็บพอร์ทัลผ่านการล็อกอิน แต่จะได้รับอีเมลคาร้ อ ง
ขอให้พิจารณาในลักษณะของ One time ticket รวมทั้งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาในทุก ๆ กระบวนการ เช่น การส่ง
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พนธ์ , การส่ง วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บับ ร่า ง หรื อ การส่ งวิ ท ยานิพนธ์ฉ บับ สมบู รณ์ เป็ น ต้ น เช่ น เมื่ อ นิ สิต/
นั ก ศึ ก ษาส่ ง โครงร่ างวิท ยานิพนธ์ ผ่านระบบฯ อาจารย์ที่ ป รึก ษาหลัก จะได้ รั บอี เ มลคาร้อ งขอให้พิจ ารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว เมื่ออาจารย์คลิกลิงก์ที่แ นบไปในอี เ มลเพื่อ เข้าสู่ แบบฟอร์ มการอนุ มัติข องระบบไอทีสิส และ
ท าการอนุ มัติ แ ล้ ว ระบบจะส่ ง อี เ มลแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาโครงร่ างวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ปยั ง นิสิ ต /นั ก ศึ ก ษา เจ้ า หน้าที่
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเลือกผลการพิจารณาอนุมัติได้ 2 กรณี คือ
- อนุมัติให้ผ่าน (Approve) ในกรณีที่เอกสารวิ ทยานิ พนธ์ข องนิ สิต /นั ก ศึก ษามี ความสมบูร ณ์ พร้ อ ม
สาหรับกระบวนการนั้น ๆ
- ไม่ อ นุ มัติ (Disapprove) ในกรณี ที่ เ อกสารวิ ท ยานิ พนธ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไม่ ส มบู ร ณ์ ส าหรั บ
กระบวนการนั้น ๆ โดยบางกระบวนการจะต้องเลือกประเภทของการไม่อนุมัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ต่อไป ได้แก่
- Review เป็ น การไม่ อ นุ มัติ ใ นกรณี ที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระหว่ า งการเขี ย นโคร งร่ า ง
วิทยานิพนธ์แต่ยังไม่ได้สอบหัวข้อ หรือระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์แต่ยังไม่ได้สอบป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์ และส่งเอกสารวิท ยานิ พนธ์ใ ห้อาจารย์ที่ ปรึ กษาตรวจสอบเพื่อ ทราบถึ ง ความ
คืบหน้า
- Reject เป็นการไม่อนุ มัติ ในกรณีที่ นิสิ ต/นั ก ศึก ษาสอบหัว ข้อ วิท ยานิ พนธ์หรื อสอบป้ อ งกั น
วิทยานิพนธ์แล้ว รวมทั้งได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการสอบ แต่เนื้อหาภายในเล่ ม ที่ ส่ ง
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจหลังการสอบกลับไม่ตรงตามคาแนะนา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
เลือกเป็น Reject ได้
นอกจากนี้ระบบไอทีสิสยังรองรับการเพิ่มอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนอกเหนือจากอี เมลของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง
อาจารย์สามารถแจ้งอีเมลที่ใช้งานเป็นประจาให้กับนิสิต เพื่อกรอกเป็นข้อมูลในการส่งอีเมลจากระบบไอทีสิส
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรื อ Co-advisor จะได้รับสาเนาอีเมลคาร้อ งขอความเห็นชอบที่จะไม่ปรากฏลิ งก์ ไ ปยั ง
หน้าฟอร์มการอนุมัติข องระบบไอทีสิ ส แต่จะเป็นเพียงสาเนาอีเ มลแจ้ง เพื่ อทราบสถานะเท่านั้ น ซึ่ง อาจารย์ที่ปรึก ษา
ร่วมจะไม่ได้สิทธิ์ในการอนุมัติตามกระบวนการต่าง ๆ ในระบบดังเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Tip & Tricks: การใช้ง านเว็บ พอร์ทั ล นั้น เพื่ อ ความเสถีย รและมี ประสิท ธิ ภาพ แนะนาให้ ใ ช้ Web Browser ดั งนี้
Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari
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3. กำรใช้งำนระบบไอทีสสิ ในกระบวนกำรอนุมตั ิ
3.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส
กระบวนการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบไอทีสิส ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
1. การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
2. การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version)
3. การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version)
โดย 2 ใน 3 ของกระบวนการหลั ก นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาบางท่ านอาจจะมี ขั้ น ตอนเพิ่ มเติ มในการการขอแก้ไ ขหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ (Edit Proposal) และการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise Complete version) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภาพตัวอย่างการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 กระบวนการ
3.2 ฟอร์มกำรอนุมัติ (Approval form)
การอนุมัติในแต่ละกระบวนการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รั บอี เมลที่ ส่งจากระบบไอทีสิ สไปยัง อี เมลที่ เป็น ของทา ง
มหาวิทยาลัย และอีเมลที่มีการระบุเพิ่มเติมไว้ (กรณีที่อาจารย์ได้แจ้งให้นิสิต/นักศึกษาเพิ่ม) โดยเนื้อความภายในอีเ มล
แจ้งขอพิจารณาอนุ มัติ จะประกอบด้ว ยข้ อมู ลของนิสิ ต/นัก ศึ กษา หลักสูตร พร้อมแนบลิง ก์ ที่สามารถเชื่ อมต่ อไปยั ง
ฟอร์มการอนุมัติของระบบได้ ซึ่งฟอร์มการอนุมัติประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
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ภาพที่ 5 ลักษณะฟอร์มการอนุมัติในระบบไอทีสิส
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1. Your Advisee เป็นเมนูที่แจ้งจานวนนิ สิต /นัก ศึ กษาที่ยั งไม่ ได้ รับ การอนุ มัติ จากอาจารย์ที่ ปรึก ษา และ
สามารถคลิกดูรายการนิสิต/นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมดได้ โดยสัญลักษณ์สีเหลื อ ง
หมายถึงนิสิต/นักศึกษารายนั้นยังรอการพิจารณาอนุมัติอยู่ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 เมนู Your Advisee
นอกจากนั้ นยั ง สามารถคลิ กที่ ผ ลพิ จ ารณาอนุมัติ ข องนิ สิ ต/นัก ศึ ก ษารายใดก็ไ ด้ ทั้ ง สถานะ APPROVED /
DISAPPROVED หรือ PENDING เพื่อลิงก์ไปยังฟอร์มการอนุ มัติ ของกระบวนการต่าง ๆ ดังภาพที่ 7 และภาพ
ที่ 8

ภาพที่ 7 รายการนิสิต/นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างนิสิต/นักศึกษาที่มีเอกสารรอการพิจารณาอนุมัติ
2. ชื่ อ กระบวนการ แสดงกระบวนการในการอนุ มัติ ดั ง ภาพที่ 5 เป็ น การอนุ มัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิพนธ์
(Proposal) ในขั้นตอนการอนุมัติโ ดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา พร้อมข้อมูลชื่ ออาจารย์ที่ ปรึก ษา และชื่อนิสิต /
นักศึกษา
3. สถานะการอนุมัติ ตัวอย่างดังภาพที่ 5 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติจ าก
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ส่วนการแสดงผลของฟอร์มการอนุมัติ ซึ่งมีข้อมูลที่สาคัญ 2 ส่วน ได้แก่
4.1. Student Data แสดงข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ Basic Information (ข้อมูลพื้นฐานของนิสิต/นักศึ กษา) ,
Topic (หัวข้อวิทยานิพนธ์) และ Committee (รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างการแสดงผล Student Data
4.2. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลที่ระบบนาเสนอเป็ นอั นดั บแรก เมื่ออาจารย์ที่ปรึก ษา คลิ ก
ลิงก์มาจากอีเมล ดังภาพที่ 10 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างการแสดงผล Approval Panel

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 13

4.2.1.Download Files: เอกสารวิทยานิ พนธ์ ทั้ง ไฟล์ .docx ซึ่งสามารถคลิ กเพื่ อ ดาวน์โ หลด และ
ไฟล์ .pdf ที่สามารถคลิก เพื่อ เปิด ไฟล์ ดั งกล่า วผ่า น web browser และสามารถดาวน์โ หลด
ผ่านเครื่องมือการดาวน์โหลดได้อีกด้วย ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การใช้งานส่วน Download Files
4.2.2.Plagiarism Detection Result: ผลการคัดลอกวรรณกรรมเป็ นเปอร์ เซ็น จากการตรวจสอบ
ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
4.2.3.Attached Files: ไฟล์แนบจากนิสิต/นักศึกษา และสามารถดาวน์โหลดได้
4.2.4.Approval Form: ประกอบด้วยข้อความที่นิสิตส่งถึง อาจารย์ที่ปรึก ษา และส่วนของการลงผล
การพิจารณาอนุมัติ ดังภาพที่ 12
Messages from advisee เป็นส่วนการแสดงข้อความที่นิสิต/นักศึกษาแจ้งให้ อาจารย์ ที่
ปรึกษาทราบ โดยระบบจะแสดงผลเป็ นข้ อ ความล่ าสุ ด และสามารถดู ประวั ติ ก าร ส่ ง
ข้อความด้วยการคลิกที่ Show all
ส่วนการอนุมัติ สามารถเลือก Disapprove พร้อมส่งข้อความและแนบไฟล์ไปให้ นิ สิ ต /
นักศึกษาได้ หรือเลือก Approve จากนั้นจึงคลิกที่ ปุ่ ม Submit the result เพื่อส่ ง ผล
การพิจารณาอนุมัติ
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หมายเหตุ: ในกระบวนการอนุมัติ หลัก (Proposal/Draft version/Complete version) ส่วนของ Disapprove จะ
สามารถเลือก Review หรือ Reject ได้

ภาพที่ 12 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วน Approval Form

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 15

3.3 โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
3.3.1 กำร อนุมัตโิ ครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 14
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ ม
Submit the result เพื่อส่งผลการอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิ สิต/นั กศึ กษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่ ว ม
(ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย ดังภาพที่ 15
6. ระบบจะส่ ง เมลขออนุ มัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พนธ์ จ ากคณะ กรรมการบริ ห ารคณะ ไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่
บัณฑิตศึกษา พร้อมสาเนาอีเมลไปยังนิ สิต/นัก ศึก ษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วนของ Approval Panel
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 16 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลสาเนาขอความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

หน้า 17

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 18

3.3.2 กำร ขอแก้ไ ขหัวข้อ วิทยำนิพนธ์ (Edit Proposal)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 18
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการพิจารณา จากนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลการอนุมัติ
4. เมื่อส่งข้อมูล เรียบร้อยระบบจะส่ง อีเ มลแจ้ง ผลการพิจารณาไปยัง นิสิ ต/นั กศึ กษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่ ว ม
(ถ้ามี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 18 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

หน้า 19

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 20

3.4 วิท ยำนิพนธ์ฉบับร่ำง
3.4.1 กำรอนุมัติวทิ ยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 ตัวอย่างเนื้อความอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉ บับร่าง
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 20
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ ม
Submit the result เพื่อส่งผลการอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิ ต/นักศึก ษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้า
มี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 20 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างในส่วน Approval Panel

หน้า 21

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 22

3.5 วิท ยำนิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์
3.5.1 กำรอนุมัติวทิ ยำนิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ (Complete version)
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขอความเห็นชอบวิ ทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 22
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์
4. เลือกผลการพิจารณา (กรณีเลือก Disapprove จะสามารถเลือก Review หรือ Reject) จากนั้นคลิกปุ่ม
Submit the result เพื่อส่งผลการอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิ ต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้า
มี) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 23

ภาพที่ 22 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วน Approval Panel
3.5.2 กำร ขอแก้ไ ขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ (Revise complete version)
หลั ง จากนิ สิ ต /นัก ศึ ก ษาได้ รับ การอนุมัติ วิ ท ยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ จากอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาแล้ ว เมื่ อ ตรวจสอบข้อมูล
วิทยานิพนธ์กลับพบว่า มี ข้อ มูล บางส่ วนที่ ต้ องแก้ไ ขให้ ถูก ต้อ ง ซึ่งอาจเป็นส่วนของเนื้ อหาวิทยานิ พนธ์ภายในเล่ มหรื อ
ข้อมูลที่ปรากฎบนเทมเพลต นิสิต/นักศึกษาจะยื่นคาร้องขอแก้ไขวิทยานิ พนธ์ฉบับ สมบูรณ์ผ่านฟอร์ มบนเมนู Revise
complete version จากนั้นระบบจะส่งอีเมลมายังอาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะได้รับอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 23

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 24

ภาพที่ 23 ตัวอย่างเนื้อความในอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉ บับสมบูร ณ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 24
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการพิจารณา จากนั้นคลิกปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลการอนุมัติ
4. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 กรณี
4.1. กรณีไม่อนุมัติ (Disapprove) : ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และระบบจะไม่ยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้
4.2. กรณีอนุมัติ (Approve) : ระบบจะส่งอีเมลต่อไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเพื่ อให้เจ้าหน้าที่ พิจารณา
อนุมัติ และรับทราบถึงเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เคยส่งไปนั้นมีการขอแก้ไข

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 24 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

หน้า 25

