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ขั้นตอนและกระบวนการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบวิทยานิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (iThesis)
ระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) คือ ระบบที่กาหนดกรอบในการเขียนการบริหารจัดการโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่ง ไปยัง อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิต ศึ ก ษา
ผ่านระบบได้โดยสะดวกโดยระบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการลักลอกวรรณกรรม
(Plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจซึ่งระบบจะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านระบบตรวจการลัก
ลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากระบบหรือโปรแกรมอื่นร่วมด้วย
ระบบวิทยานิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
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นักศึกษา
การใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาจะใช้งานใน 2 ส่วนหลัก คือ เว็บพอร์ทัล (Web
Portal) และโปรแกรม Microsoft Word Add-In ซึ่ง เป็นโปรแกรมเสริม (Extension) ที่ติดตั้ง อยู่บนโปรแกรม
Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทางานสัมพันธ์กันเช่น เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีการ
เปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่น ๆ บนเมนู Electronics Form template วิทยานิพนธ์ที่
ถู ก สร้ า งขึ้ น โดย Add-in ก็ จ ะมี ก ลไกให้ถู ก แก้ไ ขด้ ว ยเช่ นกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในทุ ก ๆ ส่ ว นมี ค วาม
สอดคล้องกัน โดยในส่วนของ
1.1 เว็บพอร์ทัล (Web portal: https://kpru.ithesiscloud.com/) เป็นส่วนการทางานที่ใช้ในการ
จัดการข้อมูลของนักศึกษาในระบบ iThesis เพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานในการทาเล่มวิทยานิพนธ์ ข้อมูลในการส่ง
วิทยานิพนธ์ และเพื่อส่งวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
1.2 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในโปรแกรม Microsoft Word (Microsoft Word Add-In) เป็น
โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างรูปแบบเพื่อเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์ และช่วยในการบันทึกไฟล์เพื่อจัดเก็บเข้าสู่
ระบบคลาวด์ (Cloud) โดยก่อนใช้งานระบบ นักศึกษาจะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word Add-In ซึ่ง
ทางานบนโปรแกรม Microsoft Word มี 2 เวอร์ชัน คือ
1.2.1 เวอร์ชัน x86 สาหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 32-bit
1.1.2 เวอร์ชัน x64 สาหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 64-bit
ในการติดตั้ง Add-in ต้องติดตั้งเวอร์ชันให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และต้องติดตั้งลงบนโปรแกรม
Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013 และ Microsoft Office 365
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับอีเมล์ (e-mail) คาร้องขอให้พิจารณา แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติข้อมูลในทุก ๆ
กระบวนการของนักศึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ เมื่ออาจารย์คลิกลิงค์ที่แนบไปในอีเมล์เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการ
อนุมัติของระบบ iThesis และทาการอนุมัติแล้ว ระบบ iThesis จะส่ง อีเมล์แจ้ง ผลการพิจารณาไปยัง นักศึกษา
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักด้วย
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เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate Staff) จะมีการใช้งานระบบ iThesis ผ่านเว็บพอร์ทัล ในกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยจะได้รับอีเมล์คาร้องขอให้พิจารณา เช่น นักศึกษาได้รับการพิจารณาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์มายังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสอบฯ และภายหลังเจ้าหน้าที่บันทึกผลดังกล่าวแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์สาเนาแจ้งผล
การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์มายังเจ้าหน้าที่อีก 1 ฉบับ นอกจากนี้ยั ง ใช้เว็บพอร์ทัล ในการตรวจรับเล่ม
วิทยานิพนธ์และตรวจสอบข้อมูลสาคัญต่าง ๆ

คู่มือการใช้งานระบบ I-THESIS
1. การ Log-in เข้าสู่ระบบวิทยานิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใน Web Portal เพื่อจัดทาโคร่งร่างวิทยานิพนธ์
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ทาการ Log in ในเว็บ พอร์ทัล https://kpru.ithesiscloud.com/ โดยใช้ Username และ Password ที่
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดให้

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บ portal ในช่อง Login เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่การใช้งานระบบ I-Thesis
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เมื่อทาการ Log in สาเร็จแล้ว หน้าเว็บ portal จะปรากฏหน้า Your Profile
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ภาพที่ 2 แสดงหน้า Your Profile ในเว็บไซต์ I-Thesis
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2. การกรอกชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
การกรอกชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเมนู ทาตามขั้นตอนดังนี้
2.1 เข้าไปที่ Tab menu ซ้ายมือ ไปที่ ELECTRONIC FORM
2.2 ไปที่ Tab menu ข้างบนจะมีหัวข้อ Topic
2.3 กรอกชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากหัวข้อวิทยานิพนธ์มีการใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์
สามารถใช้ลักษณะพิเศษได้ คือ ตัวเอียง ตัวยกและตัวห้อย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2.4 กด SAVE เพื่อบันทึกข้อมูลที่ใส่ลงไปในแต่ละช่องตามขั้นตอน

ภาพที่ 3 แสดงหน้า Electronic Form ในคาสั่ง Topic เพื่อใช้กรอกชื่อเรื่องในการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
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3. การกรอกหรือเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงในระบบ I-THESIS
การกรอกข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องมี ได้แก่
1.อาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์
2.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3.ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาหลักสูตร
4.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.อธิการบดี
ในกระบวนการกรอกข้อมูลอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สามารถทาตาม
ขั้นตอน
3.1 เข้าไปที่ Tab menu ซ้ายมือ ไปที่ ELECTRONIC FORM
3.2 ไปที่ Tab menu ข้างบนจะมีหัวข้อ Committee & Examiner
3.3 กด Select เพื่อเลือกประเภท และกรอกข้อมูลอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ภาพที่ 4 แสดงหน้า Electronic Form ในคาสั่ง Committee & Examiner เพื่อใช้กรอกข้อมูลอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
4. การกรอกชื่ออาจารย์ และตาแหน่ง / ยศ
ในกระบวนการกรอกชื่ออาจารย์ และตาแหน่ง / ยศ ในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สามารถทาตาม
ขั้นตอน
4.1 กรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ Click ที่ช่อง Search by name in english แล้วใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นภาษาอังกฤษประมาณสามตัวอักษร จากนั้นระบบจะมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษามาให้เราเลือก (ถ้าหากไม่มี
ขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่)
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ยาล
ัย

4.2 ใส่ตาแหน่ง ตรงหัวข้อ Abbreviate prefix Sequence ในหมายเลขที่ 2 ให้กรอกเป็นภาษาไทย และให้
กรอกเป็นภาษาอังกฤษ โดยการกรอก ตาแหน่ง /ยศ ควรกรอกทีละช่อง
4.3 ให้ทาการใส่ตาแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นให้ใส่อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4.4 เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ Add/Save committee

บัณ

ฑิต
วิท

ภาพที่ 5 วิธีการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพที่ 6 การใส่ตาแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
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5. การ Download Microsoft Word Add-in
การ Download Microsoft Word Add-in นั้นให้เปิด folder ที่โหลดจากนั้นให้ทาการให้คลิกขวาและเลือก
Run as Administrator

ภาพที่ 7 การ Download Microsoft Word Add-in

บัณ

ฑิต
วิท

6. การเข้าใช้งาน Add-in กับ Microsoft Word
เมื่ อ กรอกข้ อ มู ล หั ว ข้ อ วิ ท ยานิพ นธ์ และรายชื่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบเว็บ ไซต์ เสร็ จ แล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาเปิ ด
โปรแกรม Microsoft Word ที่ติดตั้ง Add-in วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่โปรแกรม
นักศึกษาจะสังเกตเห็น I-Thesis Add-in บนแถบเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word

ภาพที่ 8 การแสดง Add-in I-Thesis ที่ถูกติดตั้งเรียบร้อยในโปรแกรม Microsoft Word

7

Add-in Activate Key เป็นรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวบุคคลของระบบ I-Thesis Add-in ซึ่งนักศึกษาจะกรอก
เฉพาะการใช้งาน Add-in ครั้งแรก

บัณ

ฑิต
วิท

ยาล
ัย

ภาพที่ 9 การใช้งาน Add-in ครั้งแรก (1)

ภาพที่ 10 การใช้งาน Add-in ครั้งแรก (2)

ยาล
ัย
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ภาพที่ 11 การใช้งาน Add-in ครั้งแรก (3)

บัณ

ฑิต
วิท

7. การ Log in และการ Generate Template
ทาการ Login โดยให้คลิกที่เมนู iThesis ที่อยู่ใน Word จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรา Login

ภาพที่ 12 การ Login ระบบ iThesis

9
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เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วทาการ Generate Template โดยคลิกที่ปุ่ม Generate

ฑิต
วิท

ภาพที่ 13 การ Generate Template

บัณ

เมื่อ Generate เสร็จแล้วก็จะได้ Template ที่แสดงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อนักศึกษาและชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาที่ได้กาหนดค่าไว้ที่หน้า Web portal iThesis

ภาพที่ 14 Template เมือ่ Generate เรียบร้อยแล้ว

10
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8. การนาไฟล์เข้าระบบ iThesis
เมื่อทาการ Generate File เรียบร้อยแล้วให้ Copy ไฟล์โครงร่าง / วิทยานิพนธ์ มาวางไว้ที่หน้าต่อจาก
หน้า “สารบัญ”

ฑิต
วิท

ภาพที่ 15 วิธีนาไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าระบบ iThesis

บัณ

9. การตั้งค่าชื่อเรื่องหรือชื่อบทของการทาวิทยานิพนธ์
ให้ทาการเรียกหน้าต่าง สไตล์ขึ้นมาโดยเลือกที่เมนู “หน้าแรก”จากนั้นให้สังเกตที่ส่วนของสไตล์แล้วคลิกที่
ดังภาพ แล้วหน้าต่างตัวเลือกสไตล์จะปรากฏออกมา

ภาพที่ 16 การเรียกหน้าต่าง สไตล์

11

ให้ทาการตั้งค่าสไตล์โดยให้ทาการคลุมดาชื่อบทและชื่อเรื่องแล้วเลื่อนเม้าไปไว้ที่ท้ายสไตล์
iThesis_index_1 จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ ปรับเปลี่ยน

ยาล
ัย

ภาพที่ 17 การเลือกสไตล์ iThesis_index_1

บัณ

ฑิต
วิท

ให้ทาการตั้งค่าสไตล์ให้ตรงกับคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยเปลี่ยนฟอนต์เป็น TH Sarabun ขนาดตัวอักษร
เท่ากับ 20 ตัวอักษรหนา ตัวหนังสือสีดาและจัดกึ่งกลางเรียบร้อยแล้วให้กดตกลง

ภาพที่ 18 การตั้งค่าสไตล์ iThesis_index_1

12

ดัง

ยาล
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ทาการตั้งค่า Tab โดยเลือกที่เมนู “หน้าแรก” จากนั้นให้สังเกตในส่วนของย่อหน้าแล้วคลิกที่
ภาพแล้วหน้าต่างการย่อหน้าจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกที่ Tab ดังภาพ

ฑิต
วิท

ภาพที่ 19 การตั้งค่า Tab iThesis_index_1

บัณ

ให้เราทาการตั้งค่า Tab โดยกาหนดค่าของ Tab ไว้ที่ 0.6”, 0.85”, 1.10”, 1.35”, 1.6” แล้วกดตกลง

ภาพที่ 20 การกาหนดค่าของ Tab iThesis_index_1
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เมื่อทาการตั้งค่า Tab เรียบร้อยแล้วให้ทาการปรับปรุงสไตล์ iThesis_Index_1 โดยเลื่อน mouse ไปไว้ที่
ท้ายสไตล์ iThesis_index_1 จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ “ปรับปรุง iThesis_Index_1 เพื่อให้ตรง
ตามที่เลือก” เมื่อกดแล้วจะได้สไตล์ในส่วนของ ชื่อเรื่องและชื่อบท ตามคู่มือวิทยานิพนธ์โดยที่เมื่อต้องการใช้ ให้ทา
การคลุมดาแล้วคลิกที่ สไตล์ iThesis_index_1 จากนั้นให้นาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่หน้าบทที่แล้วกด ENTER 1 ครั้ง
แล้วนาเคอร์เซอร์ไปไว้บนชื่อบทแล้วเลือกสไตล์ iThesis_Style_Normal
ตารางการตั้งค่า Tab

บัณ

ฑิต
วิท

ยาล
ัย

การใช้ Tab
ตาแหน่งของการ Tab
การใช้ Tab 1 ครั้ง
0.6 ซม.
การใช้ Tab 2 ครั้ง
0.85 ซม.
การใช้ Tab 3 ครั้ง
1.10 ซม.
การใช้ Tab 4 ครั้ง
1.35 ซม.
การใช้ Tab 5 ครั้ง
1.6 ซม.
10. การตั้งค่าหัวข้อใหญ่
ให้ทาการตั้งค่าสไตล์โดยให้ทาการคลุมดาชื่อบทและชื่อเรื่องแล้วเลื่อนเม้าส์ไปไว้ที่ท้ายสไตล์ iThesis_index_2
จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ ปรับเปลี่ยน

ภาพที่ 21 การเลือกสไตล์ iThesis_index_2
ให้ทาการตั้งค่าสไตล์ให้ตรงกับคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยเปลี่ยนฟอนต์เป็น TH Sarabun ขนาดตัวอักษรเท่ากับ
18 ตัวอักษรหนา ตัวหนังสือสีดาและจัดชิดซ้าย เรียบร้อยแล้วให้กดตกลง ตามภาพ

ยาล
ัย
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ภาพที่ 22 การตั้งค่าสไตล์ iThesis_index_2

บัณ

ฑิต
วิท

ทาการตั้งค่า Tab โดยเลือกที่เมนู “หน้าแรก” จากนั้นให้สังเกต Tab ย่อหน้าแล้วคลิกที่
หน้าต่างการย่อหน้าจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกที่ Tab ดังภาพ

ภาพที่ 23 การตั้งค่า Tab iThesis_index_1

ดังภาพแล้ว

15
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ให้เราทาการตั้งค่า Tab โดยกาหนดค่าของ Tab ไว้ที่ 0.6” ,0.85” ,1.10” ,1.35” ,1.6” แล้วกดตกลง

ฑิต
วิท

ภาพที่ 24 การกาหนดค่าของ Tab iThesis_index_2

บัณ

เมื่อทาการตั้งค่า Tab เรียบร้อยแล้วให้ทาการปรับปรุงสไตล์ iThesis_Index_2 โดยเลื่อนเม้าส์ไปไว้ที่ท้าย
สไตล์ iThesis_index_2 จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ “ปรับปรุง iThesis_Index_2 เพื่อให้ตรงตามที่
เลือก” เมื่อกดแล้วจะได้สไตล์ในส่วนของ หัวข้อใหญ่ ตามคู่มือวิทยานิพนธ์โดยที่ เมื่อต้องการใช้ ให้ทาการคลุมดา
แล้วคลิกที่ สไตล์ iThesis_index_2
ตารางการตั้งค่า Tab

การใช้ Tab
การใช้ Tab 1 ครั้ง
การใช้ Tab 2 ครั้ง
การใช้ Tab 3 ครั้ง
การใช้ Tab 4 ครั้ง
การใช้ Tab 5 ครั้ง

ตาแหน่งของการ Tab
0.6 ซม.
0.85 ซม.
1.10 ซม.
1.35 ซม.
1.7 ซม.
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11. การตั้งค่าหัวข้อรอง
ให้ทาการตั้งค่าสไตล์โดยให้ทาการคลุมดาชื่อบทและชื่อเรื่องแล้วเลื่อนเม้าส์ไปไว้ที่ท้ายสไตล์
iThesis_index_3 จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ ปรับเปลี่ยน

ยาล
ัย

ภาพที่ 25 การเลือกสไตล์ iThesis_index_3

บัณ

ฑิต
วิท

ให้ทาการตั้งค่าสไตล์ให้ตรงกับคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยเปลี่ยนฟอนต์เป็น TH Sarabun ขนาดตัวอักษร
เท่ากับ 16 ตัวอักษรหนา ตัวหนังสือสีดาและจัดชิดซ้าย เรียบร้อยแล้วให้กดตกลง ตามภาพ

ภาพที่ 26 การตั้งค่าสไตล์ iThesis_index_3
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ดังภาพแล้ว
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ทาการตั้งค่า Tab โดยเลือกที่เมนู “หน้าแรก” จากนั้นให้สังเกต Tab ย่อหน้าแล้วคลิกที่
หน้าต่างการย่อหน้าจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกที่ Tab ดังภาพ

ฑิต
วิท

ภาพที่ 27 การตั้งค่า Tab iThesis_index_3

บัณ

ให้เราทาการตั้งค่า Tab โดยกาหนดค่าของ Tab ไว้ที่ 0.6” ,0.85” ,1.10” ,1.35” ,1.6” แล้วกดตกลง

ภาพที่ 28 การกาหนดค่าของ Tab iThesis_index_3
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เมื่อทาการตั้งค่า Tab เรียบร้อยแล้วให้ทาการปรับปรุงสไตล์ iThesis_Index_3 โดยเลื่อนเม้าส์ไปไว้ที่ท้าย
สไตล์ iThesis_index_3 จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ “ปรับปรุง iThesis_Index_3 เพื่อให้ตรงตามที่
เลือก” เมื่อกดแล้วจะได้สไตล์ในส่วนของ หัวข้อใหญ่ ตามคู่มือวิทยานิพนธ์โดยที่เมื่อต้องการใช้ ให้ทาการคลุมดา
แล้วคลิกที่ สไตล์ iThesis_index_3
ตารางการตั้งค่า Tab
ตาแหน่งของการ Tab
0.6 ซม.
0.85 ซม.
1.10 ซม.
1.35 ซม.
1.8 ซม.

ยาล
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การใช้ Tab
การใช้ Tab 1 ครั้ง
การใช้ Tab 2 ครั้ง
การใช้ Tab 3 ครั้ง
การใช้ Tab 4 ครั้ง
การใช้ Tab 5 ครั้ง

บัณ

ฑิต
วิท

12. การตั้งค่าเนื้อหา
ให้ทาการตั้งค่าสไตล์โดยให้ทาการคลุมดาชื่อบทและชื่อเรื่องแล้วเลื่อนเม้าส์ไปไว้ที่ท้ายสไตล์
iThesis_Style_Normal จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ ปรับเปลี่ยน

ภาพที่ 29 การเลือกสไตล์ iThesis_Style_Normal
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ให้ทาการตั้งค่าสไตล์ให้ตรงกับคู่มือวิทยานิพนธ์ โดยเปลี่ยนฟอนต์เป็น TH Sarabun ขนาดตัวอักษร
เท่ากับ 16 ตัวอักษรปกติ ตัวหนังสือสีดาและจัดชิดซ้าย เรียบร้อยแล้วให้กดตกลง ตามภาพ

ภาพที่ 30 การตั้งค่าสไตล์ iThesis_Style_Normal

บัณ

ฑิต
วิท

ทาการตั้งค่า Tab โดยเลือกที่เมนู “หน้าแรก” จากนั้นให้สังเกต Tab ย่อหน้าแล้วคลิกที่
หน้าต่างการย่อหน้าจะปรากฏขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกที่ Tab ดังภาพ

ภาพที่ 31 การตั้งค่า Tab iThesis_Style_Normal

ดังภาพแล้ว
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ฑิต
วิท
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ให้เราทาการตั้งค่า Tab โดยกาหนดค่าของ Tab ไว้ที่ 0.6” ,0.85” ,1.10” ,1.35” ,1.6” แล้วกดตกลง

ภาพที่ 32 การกาหนดค่าของ iThesis_Style_Normal

บัณ

เมื่อทาการตั้งค่า Tab เรียบร้อยแล้วให้ทาการปรับปรุงสไตล์ iThesis_Style_Normal โดยเลื่อนเม้าส์ไปไว้
ที่ท้ายสไตล์ iThesis_Style_Normal จะเห็นลูกศรให้คลิกที่ลูกศรแล้วเลือกที่ “ปรับปรุง iThesis_Style_Normal
เพื่อให้ตรงตามที่เลือก” เมื่อกดแล้วจะได้สไตล์ในส่วนของ เนื้อหา ตามคู่มือวิทยานิพนธ์โดยที่เมื่อต้องการใช้ ให้ทา
การคลุมดาแล้วคลิกที่ สไตล์ iThesis_Style_Normal
ตารางการตั้งค่า Tab

การใช้ Tab
การใช้ Tab 1 ครั้ง
การใช้ Tab 2 ครั้ง
การใช้ Tab 3 ครั้ง
การใช้ Tab 4 ครั้ง
การใช้ Tab 5 ครั้ง

ตาแหน่งของการ Tab
0.6 ซม.
0.85 ซม.
1.10 ซม.
1.35 ซม.
1.9 ซม.
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13. การสร้างสารบัญรูปแบบทั้งสารบัญตารางและสารบัญรูปภาพ
การสร้างสารบัญแบบใหม่ได้ง่าย โดยการเข้า log in ด้วย Username และ Password

ภาพที่ 33 การสร้างสารบัญรูปแบบใหม่

บัณ

ฑิต
วิท

ทาตามลาดับ 1-3 ตามรูปภาพที่ใต้ล่างและทาตามลาดับขั้นตอน

ภาพที่ 34 การสร้างสารบัญรูปแบบใหม่ตามลาดับขั้นตอน
จากนั้นระบบจะทาการ Generate สารบัญขึ้นมาใหม่ใน Microsoft Word ที่ทาการโหลด Add-in
มาแล้วหลังจากทาการตั้งค่าสไตล์ และกาหนดค่าย่อหน้าในส่วนหัวข้อและเนื้อหาต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย
13.1 คลิกคาสั่งที่ iThesis Add-in ทาการและ download งานตรง iThesis Panel จากนั้น generate
template ขึ้นมาก่อน
13.2 คลิกที่คาสั่ง Bookmark บนแถบเครื่องมือ iThesis Add-in เพื่อทาการอัพเดท ข้อมูลในหน้า
สารบัญ
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13.3 หัวข้อที่ได้จัดตามสไตล์ที่กาหนดไว้ จะปรากฏในหน้าสารบัญ
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ภาพที่ 35 ขั้นตอนการสร้างสารบัญโดยการเข้า MS-Word เพื่อทาการ Generate template

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการสร้างสารบัญโดยการเข้า MS-Word เพื่อทาการ Bookmark
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14. การขึ้นบทต่อไป
เมื่อทาบทที่ 1 เสร็จ การจะเริ่มต้นบทใหม่ ให้ผู้ใช้งานนาเคอร์เซอร์เมาส์ไว้บรรทัดสุดท้าย ของบทที่ 1 กด
เมนูคาสั่ง เค้าโครงหน้ากระดาษหรือ PAGE LAYOUT จากนั้นให้เลือกเมนูย่อยคาว่า “ตัวแบ่ง หรือ Breaks” จะ
ปรากฏเมนูของตัวแบ่ง จากนั้นให้เลือก “หน้าถัดไป หรือ Next Page” หน้าจอจะปรากฏหน้ากระดาษเปล่าเพื่อทา
บทต่อไป

บัณ

ภาพที่ 37 ขั้นตอนการขึ้นบทใหม่ในการทาบทต่อไป

15. การ Save to Cloud

เมื่อทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ผู้ใช้งานต้องใช้เมนู “Save to Cloud” เพื่อบันทึก
ไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud ในช่อง iThesis Panel จะปรากฏ รายละเอียดของข้อมูลการ Save โดยข้อมูลที่ถูก
Save จะไปแสดงบนเมนู “Thesis revision” บน Web Portal อีกด้วย
15.1 เลือกเมนูคาสั่ง iThesis Add-in
15.2 Login เข้าระบบใน Microsoft word และตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ
วิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย
15.3 กด menu คาสั่ง Save to Cloud
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ภาพที่ 38 ทาการ Log in ใน Microsoft word ที่มี iThesis Add-in

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการ Save to cloud
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ภาพที่ 40 การแสดงเนื้อหาการ Save to cloud ใน Web Portal
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16. การส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจาก Save to Cloud ใน Microsoft word เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ใช้งานต้องส่งข้อมูลให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยเปิด Web Portal และทาการ Login ด้วย User ของผู้ใช้ง าน ซึ่ง ข้อมูลจะปรากฏอยู่ใน Tab เมนู
Revision & Approval ให้ผู้ใช้งานทาตามขั้นตอน
16.1 เลือกข้อมูลเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ วิทยานิพนธ์ ล่าสุดที่ Save to cloud ที่เป็นปัจจุบัน
16.2 Save as Proposal (โครงร่างวิทยานิพนธ์) /Save as Complete Thesis (วิทยานิพนธ์)

ภาพที่ 41 การส่งเนื้อหาหรือข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
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ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้งาน Save to cloud ในเมนู Revision & Approval จะแจ้งชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นไฟล์เอกสารนามสกุล .docx (Microsoft Word สามารถดาวน์โหลดเพื่อทาข้อมูล หรือแก้ไข
ข้อมูลในส่วนเนื้อหาได้) และไฟล์นามสกุล .pdf (เป็นไฟล์ที่โปรแกรมวิ ทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์สร้ างขึ้ น ให้
อัตโนมัติและมีบาร์โค้ดปรากฏขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อจัดพิมพ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย) และสามารถ
ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ได้อีกด้วย
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หมายเหตุ: เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ทาการอนุมัติแล้ว ระบบจะทาการเปลี่ยนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เป็นวิทยานิพนธ์ให้อัตโนมัติ

