
 

ค ำถำมที่พบบอ่ย FAQ 

เกี่ยวกบักำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรปรญิญำนพินธ์-สำรนพินธ์ (i-Thesis) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมวดค ำถำม ค ำถำม ค ำตอบ 

หมวดท่ัวไป 

 

1.การใช้งานระบบ iThesis ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้
งานอย่างไร ? 

1.นิสิตต้องมีพื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word  
2.นิสิตต้องมีพื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม EndNote 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกบัระบบ i-Thesis ต้องมี software ดังนี ้
   - ระบบปฏิบัตกิาร Window 10 
   - Microsoft Office เวอร์ช่ัน  2013,  2016,  365,  2019  ข้ึนไป 
   - EndNote เวอร์ช่ัน X8 
   - Google Chrome 
* ในกรณีที่เป็นเครื่อง Mcintosh ต้องท าการติดตั้ง Window 10 ลงไปที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบ i-Thesis ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่มากบั
เครื่อง Mcintosh (Osx) 

2.การติดตั้ง iThesis Add in ต้องท าอย่างไร ? การใช้งานระบบ i-Thesis นอกจากจะมีการใช้งานบนเว็บพอร์ทลัแล้ว ยังมีการใช้
งานบนโปรแกรม Microsoft Word อีกด้วย  ซึ่งการใช้งานบน
โปรแกรม Microsoft Word  จะต้องติดตั้งโปรแกรมขนาดเล็กตัวหนึ่งที่ช่ือว่า i-
Thesis Add-In โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี ้
1.ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต้องติดตั้ง 
 Microsoft Windows 10,Microsoft Word 2013,  2016, 365,  2019 
2.ดาวน์โหลด Installer ของ Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทลัของระบบฯ ของ
สถาบัน 
3.หลงัจาก ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการติดตั้ง  สามารถดูวิธีการติดตั้งจาก  
https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/download-install-
add-in 
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3. วิธีการ Activate Add-In หลงัจากติดต้ัง  
iThesis Add in แล้ว มีวิธีการอย่างไร ? 

หลงัการติดตัง้ Add-in ลงบนโปรแกรม Microsoft Word แล้ว  เมื่อผู้ใช้งานเปิด
โปรแกรม Microsoft Wordและคลิกที่ i-Thesis ribbon จะพบว่าเครือ่งมือต่างๆ 
จะยังไมส่ามารถใช้งานได้เพื่อใหเ้ครื่องมือทั้งหมดสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานต้องท า
การ Activate Add-in ด้วย Activated key ก่อนโดย Add-in Activated key จะ
วางอยู่ที่เมน ูSettings บนเว็บพอร์ทลั ซึ่งผู้ใช้งานจะตอ้งล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บ
พอร์ทลัก่อน จึงจะได้รหสัในการ Activate Add-in ส าหรบัวิธีการ Activate Add-
In ให้ศึกษาจาก  
https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/activate-add-in 

4.เมื่อท าการ Generate template แล้ว ได้ template ที่ต้อง
ใช้งานมาไม่ครบมีวิธีแก้ไขอย่างไร ? 

1.ให้ท าการ Generate template ใหม่อกีครั้ง  
2. ถ้าไม่ได้อีกให้ท าการ ปิด โปรแกรม Microsoft Word แล้วท าการการ เปิด
ข้ึนมาใหม่ แล้วท าการ Generate template ใหม ่

5.ท าการ Generate template แล้ว ข้ึนข้อความ Error 
(Failed to generate template please try to re-login to 
re - generate template Again) ต้องแก้ไขอย่างไร ? 
 

ในกรณีที่ผู้ใช้ (นิสิต/นักศึกษา) เกิด Error ที่มีการแจ้งเตือนว่า Failed to 
generate template please try to re-login to re-generate template 
again ในขณะที่ท าการ Generate template ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถท าการ 
Generate template ได ้
เกิดข้ึนจากการตั้งค่า format ภาษาของ Windows  ท าให้รปูแบบของเวลาไม่
ตรงกันกบัการตั้งค่าของระบบ สามารถดูวิธีแก้ไขได้จาก 
https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/แนวทำงกำรแก้ไขเมื่อ-
generate-template 

6. Re-generate template แล้วเนื้อหาหาย มีวิธีการแก้ไข
อย่างไร ? 
 

การ Generate Template จากเอกสารวิทยานิพนธ์เวอร์ช่ันเดิมที่ใช้งานอยู่ (Re-
Generate) สามารถเกิดข้ึนได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาต่าง ๆ จาก Web 
Portal ที่เมนูยอ่ยต่าง ๆ ในเมนู ELECTRONIC FORM โดยการใช้งานปกตสิามารถ
เขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์จากไฟล์เอกสารเดิม และคลิกปุ่ม Generate ได้ ซึ่งระบบ
จะมีการน าข้อมลูจาก Web Portal มาอัพเดทให้ทีห่น้า template ต่าง ๆ ที่มีการ
แก้ไขข้อมูล 
แต่อาจจะเกิดกรณีที่ Re-Generate แล้วพบปญัหาว่าเนือ้หาวิทยานิพนธ์หายไป ท า

http://tinyurl.com/gskfhfo
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ให้ได้เพียง Template วิทยานิพนธ์ พร้อมหน้าเปล่าส าหรับเขียนเนื้อหาใหมเ่ท่านั้น 
เกิดจาก Section Break (Next Page) ซึ่งเป็นส่วนทีร่ะบบใช้เป็นตัวแบ่งส่วนหน้า 
template ต่าง ๆ ถูกลบไป สามารถสร้าง Section Break (Next Page) ได้ที่
บรรทัดสุดท้ายของเนื้อหา วิธีการลักษณะเดียวกับ การข้ึนบทใหม่ด้วยเครื่องมอื 
Section break(Next page) หลงัจากนั้นจงึ Re-Generate ใหม่อีกครัง้ 

7. ท าการ Generate template แล้ว (Could not generate 
thesis template because of invalid signature on your 
document,please make sure about login information 
and thesis author) มีวิธการแก้ไขอย่างไร ?  

ซึ่งระบบอาจแสดง Error ดังกล่าวใน 2 กรณี คือ 
● ผู้ใช้งำน ใช้งำน Add-in ในเครื่องคอมพิวเตอร์สำธำรณะของทำงมหำวิทยำลัย 

ที่อาจมผีู้ใช้งานหลายคน อาจมเีปิดไฟล์ค้างไว้ และผู้ใช้งานได้ล็อกอินเข้าใช้งานต่อ
โดยไม่ได้ปิดไฟล์และคลิกที่ปุ่ม Save to Cloud วิธีแก้ คือ 

● -ปิดโปรแกรม Microsoft Word 
● -เปิดโปรแกรม Microsoft Word ใหม่อีกครัง้ แล้วจึงล็อกอนิเข้าใช้งาน 
● ไฟล์ท่ีผู้ใช้งำนน ำมำบันทึกผ่ำน Add-in น้ัน ไม่ได้ผ่ำนกำร Generate 

template มำก่อน วิธีแก้ คือ 
● -เปิดโปรแกรม Microsoft Word และล็อกอินเข้าใช้งานใน Add-in 
● -คลิกที่ปุ่มค าสั่ง Generate template ลงในไฟลเ์ปล่า(New Document) 

-และรอกระทัง่ Generate template เรียบร้อย 
● -ผู้ใช้งานคัดลอกข้อมลูเนือ้หาของวิทยานิพนธ์จากไฟล์ที่มเีนือ้หา มาวางลงในเทม

เพลตที่ Generate 
8. login เข้าใช้งานระบบไม่ได้ ? ตรวจสอบฐานข้อมลูของมหาวิทยาลัย เช่น แผนการเรียนของนิสิต ไม่มี ต้องมาท า

การเพิม่ข้อมลู แล้วท าการ SYN DATA กับระบบ จงึสามารถใช้งานได้ 
9. ฟร้อน ในสารบัญไมเ่หมอืนกัน ต้องแก้ไขอย่างไร ? ให้ตรวจสอบ ชนิดของ ฟรอ้น ใน styels TOC01-07 (สารบัญ) แล้วท าการแก้ไข

ให้ตรงกัน 
10.ไม่ปรากฏ Add-in บนแถบ Ribbon (Trust center) ของ 
word 
ต้องแก้ไขอย่างไร ? 
 

ท าการเปิด Mricrosoft Word แล้ว แก้ไขดังนี้  
1) คลิก ที่ File  2) คลิก ที่ Option 3) คลิก ที่ Add in 4) คลิก ที่ Go  
5) คลิกเครือ่งหมายถูก ที่ chek box i-Thesis Word Add in 6) คลิก OK 
 

http://tinyurl.com/ho6umhf
http://tinyurl.com/ho6umhf
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11. Save to cloud แล้ว Error (Save to cloud และ Add-in 
ไม่พบไฟล์ .pdf (Could not find file ‘C:\Users…) ต้องแก้ไข
อย่างไร ? 
 

ปัญหาที่เกิดข้ึนหลงัจากผู้ใช้ได้ท าการ Save-to-cloud และ Add-in แต่ท าการหา
ไฟล์ PDF ไม่พบ อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุในหลาย ๆ ปจัจัย ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการ
ใช้งาน เครือข่ายของระบบ หรืออปุกรณ์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะการ update ของ
ระบบปฏิบัตกิารในชุด Microsoft Office และองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบ i-
Thesis Add-in โดยมีแนวทางในการแก้ไขแตกต่างกันไป   ให้ท าการแก้ไขและ
ศึกษา จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/8237 

12. Save to cloud แล้ว Error (An exception occurred 
during the operation. Making the result invalid. Check  
InnerException for exception details.) ต้องแก้ไขอย่างไร ?  

กำรส่งข้อมลูระหว่ำง Add-In และ Server มีปัญหำ หรือ Network 
Connection (เครือข่ำย) มีปัญหำ” 
ดังนั้น ก่อนการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสูร่ะบบฯ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบการ
เช่ือมต่อสญัญาณอินเตอรเ์น็ต (connection) อีกครั้งว่าสัญญาณในขณะนั้นเสถียร
หรือไม่  เนื่องจาก Error message ดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ว่าสัญญาณ
อินเตอรเ์น็ตไม่เสถียร หรือถูกตัดการเช่ือมต่อในช่วงที่ Add-in พยายามจะส่งข้อมูล
ไปยังระบบคลาวด์ 

13.การแสดงผลของเลขหน้าไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขอย่างไร ? ภายหลังการ Generate Template เพื่อสร้างแม่แบบการท าเล่มวิทยานิพนธ์ 
เขียนเนื้อหาลงในเทมเพลต เลอืกใส่ Style  พร้อมทั้งจัดหนา้กระดาษแล้ว เมื่อคลิก
ที่เมนู Bookmark เพื่ออัพเดทเนื้อหาและเลขหน้าลงในสารบัญ กลบัพบว่าเลข
หน้าที่ปรากฏบนสารบัญ ไม่ถูกต้อง* 
ให้ดูวิธีการแก้ไขจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/show-
wrong-page-number 

14.การสง่โครงร่าง (Proposal) ปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ 
Appove (อนุมัติ) มีขั้นตอนอย่างไร ? 

ศึกษาข้ันตอนการสง่ จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-
base/vdo-save-as-proposal 

15.การสง่ปริญญานิพนธ์ ฉบับร่าง (Draft) ให้อาจารย์ Appove 
(อนุมัต)ิ มีขั้นตอนอย่างไร ? 

ศึกษาข้ันตอนการสง่ จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-
base/vdo-save-as-draft 

16.การสง่ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete) ให้อาจารย์ 
Appove (อนุมัติ) มีขั้นตอนอย่างไร ? 

ศึกษาข้ันตอนการสง่ จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-
base/vdo-save-as-complete 
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17.หลังจากที่ท าการสง่ปริญญานิพนธ์ในข้ันตอน (Complete)  
ไปแล้ว แล้วจ าเป็นที่จะต้อง มาแก้ไขข้อมลูบางส่วน  
มีวิธีการอย่างไร? 

ศึกษาวิธีการขอแก้ไขปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ผ่านเมนู Revise Completed 
Versionได้จำก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/revise-
complete-version 

18.จ าเป็นต้องมกีารแก้ไขช่ือเรื่องมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ? ศึกษาวิธีการขอแก้ไขหัวข้อปริญญานิพนธ์ ได้จาก 
https://i-Thesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/how-to-request-
edit-topic 

19.ไม่สามารถเลือก เวอร์ช่ัน ในการส่งให้ อาจารยท์ี่ปรึกษา  
Appove ได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร  

ศึกษาวิธีการแก้ไขจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-
base/cannt-select-ver-to-sent-to-adv 

20.วิธีการเข้าไป Appove (อนุมัติ) ปรญิญานิพนธ์  
ของอาจารย์ที่ปรึกษามีข้ันตอนการท าอย่างไร ? 

หลงัการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) บนระบบไอทสีิส ทีป่ระกอบด้วย
กระบวนการกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Topic) รายช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
(Committee) การ generate template  การเขียนเนื้อหาของโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และการบันทึกไฟลโ์ครงร่างวิทยานิพนธ์เข้าสูร่ะบบคลาวด์ (Save to 
cloud) ผู้ใช้งานจะเลือกเวอร์ชันทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดสง่ให้อาจารย์ที่ปรกึษาพิจารณา ซึ่ง
วิธีการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ของอาจารยท์ี่ปรึกษาสามารถอธิบายเป็น
ข้ันตอนได้ จาก  
https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/approval-proposal 

21.บัณฑิตวิทยาลัยมกีารเปิดอบรมและให้ค าปรกึษาวันไหน
อย่างไร? 

เปิดอบรมและให้ค าปรกึษา วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. และ วัน
เสาร์  
9.00 น.- 16.00 น. 

Mricrosoft 
Word 

22. เครื่องมอืบน Microsoft Word ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/document/tools-microsoft-
word 

23.การน าเลขหน้า ออกจากหน้าแรกของบทมีวิธีการท าอย่างไร 
? 

การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หนึ่งเล่ม จะประกอบด้วยเนื้อหาของบทต่าง 
ๆ และรปูแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์จากหลายสถาบัน คือเมื่อมกีารข้ึนบทใหม่ 
ในหน้าที่มีค าว่า “บทท่ี” หรือหน้าอื่นๆ ที่เป็นหัวข้อส าคัญ  จะต้องไมป่รากฏเลข
หน้า ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่ช่วยท าใหเ้อกสารในหน้าดงักล่าว
ไม่ปรากฎเลขหน้าข้ึนในหน้าแรกของบท ซึง่ช่วยให้การท าวิทยานิพนธ์ง่ายข้ึนซึ่ง



 

Mricrosoft 
Word 

วิธีการที่จะกล่าวถึงนี้ จะสามารถท าได้ต่อเมื่อ ทุกครั้งที่มีการข้ึนบทใหมผู่้ใช้งาน
จะต้องใช้เครื่องมือ Section break (next page) เพ่ือขึ้นบทใหม่เท่ำน้ันโดย
วิธีการใช้ค าสั่ง Section break (nextpage) สามารถศึกษาได้จาก  
https://i-Thesis.uni.net.th/kb/knowledge-กำรน ำเลขหน้ำออกจำกหน้ำ 

24.การเลือกใช้งาน Styles ที่ i-Thesis Add in บน Mricrosoft 
Word 
มีวิธีการอย่างไร ? 

ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/กำร
เลือกใช-้style 
 

25.วิธีการใช้ styles เมื่อท าช่ือบทและการแสดงผล มีวิธีการท า
อย่างไร ? 

ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base /วิธีใช้-
style-เมื่อท ำชื่อบท 

26.การแทรกหน้าแนวนอนมีวิธีการท าอย่างไร ? ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/ /กำร
แทรกหน้ำแนวนอน 

27.การใช้เครื่องมือ Navigation Pane มีวิธีการอย่างไร ? ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge/เครื่องมือ-
navigation-pane 

28.การใช้เครื่องมือ  Paragraph มีวิธีการอย่างไร ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-
base/paragraph-tool 

29. แนวทางแก้ไขปัญหากรณี Error ขณะ Save to cloud 
(Entry size / stream mismatch) 

ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/แนวทำงแก้ไข
ปัญหำกรณี-error-ข 

30. Error หลังการคลิกปุม่ค าสั่ง Save to Cloud ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/error-หลังกำร
คลิกปุ่มค ำสั่ง-save 

 

https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-style-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%81

