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การส่งคําร้องขออนุมัติในระบบ iThesis
Proposal/Draft/Complete

Select > save as Proposal

Select > save as Draft

ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการ

ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย

กรอกข้อมูล และเขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (3 บท)

กรอกข้อมูล และเขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (5 บท)

กรอกข้อมูลในเมนู Report Date

Select > save as Complete
เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ที�ปรึกษา

ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ที�ปรึกษา

อาจารย์ที�ปรึกษา เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย

ENDNOTE

ENDNOTE

นักศึกษา

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ระบบ iThesis แบ่งการใช้งานออกเป�น 2 ส่วน

Web portal

Microsoft Word Add-in

เป�นส่วนการใช้งานสําหรับการจัดการข้อมูล
กรอกข้อมูลทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ส่งคําร้องเพื�อขออนุมัติวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และสร้างใบนําส่ง

เป�นส่วนของการสร้างเทมเพลต
และเขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



โปรแกรมสําหรับการใช้งานระบบ iThesis

2. Microsoft Word version 2013, 2016, 
Microsoft Office 365

ระบบปฏิบัติการ Windows 10

 Web Broeser1.

3. References โดยโปรแกรม EndNote

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



การใช้งานระบบ iThesis

กรอกข้อมูลการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

Generate Template/Re-Template

เขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

Save to Cloud

Select > save as Proposal/Draft/Complete version

Proposal/Draft/Complete version approval (E-mail)

ENDNOTE

- Topic
- Advisor/Committee
- Biography
- Templete setting
- Abstract TH/EN
- Acknowledgement

อาจารย์ที�ปรึกษา
เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษา

อาจารย์ที�ปรึกษา เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



 เจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินการเจน Username
และ Password และส่งไป
ทางอีเมล์ของนักศึกษา

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



การใช้งาน Web portal

เข้าระบบผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
หรือ

https://ithesis.vru.ac.th/

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ลงชื�อเข้าใช้งาน
Username
Password

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1
1. เมนูและการแสดงผล
2. การตั�งค่าภาษา
3. การแจ้งเตือนและประกาศ
4. เมนูทั�วไปของผู้ใช้งาน

4

3
2

เมนู Your Profile

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1. Basic Information
   เป�นส่วนของข้อมูลทั�วไปของนักศึกษา

Basic Information Contact InformationYour Profile

เมนู Your Profile

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที�ปรึกษา

ใส่เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา

2. Contact Information
     เป�นส่วนของการติดต่อระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัย 
 (สามารถเพิ�มอาจารย์ที�ปรึกษาได้ที�เมนู Electronic From แถบเครื�องมือ Committee & Examiner)

Contact Information

เมนู Your Profile

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



Topic
การเพิ�มชื�อเรื�องภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ 

การพิมพ์ชื�อเรื�องทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์เป�นข้อความยาวๆ โดยไม่ต้องกด Enter 
เพื�อขึ�นบรรทัดใหม่ และชื�อเรื�องภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก และขึ�นต้นคําด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ELECTRONIC FROM
เมนู 

ELECTRONIC FROM

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Committee & Examiner
เป�นส่วนของการเพิ�มชื�ออาจารย์ที�ปรึกษา อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม และคณะกรรมการสอบ 
มีวิธีการดังนี�
1. เลือกตําแหน่งที�ต้องการเพิ�ม
2. ค้นหาชื�ออาจารย์ด้วยภาษาอังกฤษเท่านั�น เมื�อขึ�นชื�ออาจารย์แล้วให้คลิกเลือกชื�ออาจารย์
ให้ถูกต้อง จากนั�นระบบจะดึงชื�ออาจารย์ทั�งภาษาไทย-อังกฤษ ให้อัติโนมัติ
3. เพิ�มตําแหน่งทางวิชาการ ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรย่อทั�งหมด
4. เฉพาะอาจารย์ที�ปรึกษาต้องใส่เบอร์โทรศัพท์
5. เสร็จแล้วคลิก Add/Save committee

1

2

3

4

5

เมนู 
ELECTRONIC FROM

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ใส่คํานําหน้าชื�อ เช่น นาย นาง นางสาว

เช่น 16 พฤศจิกายน 2564

จังหวัด................ เช่น จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 25... หลักสูตร...... สาขาวิชา...................
มหาวิทยาลัย.................................

เลขที� .......... หมู่ที� ......... ตําบล ............ อําเภอ .............
จังหวัด ..............

ใส่ในรูปแบบบรรณานุกรม

รางวัลจากที�ทํางานหรือรางวัลจากการนําเสนอ
ผลงาน

เมนู 
ELECTRONIC FROM

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Template Settings
Language >> เลือกภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
ที�ใช้เขียนวิทยนิพน์หรือการค้นคว้าอิสระ
Font >> TH Sarabun New
Page font size >> 
    Committee page font size: 16  
    Abstract thai page font size: 14
    Abstract english page font size: 14
    Acknowledgement page font size: 16
    Biography page font size: 16
Other >> สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
List of tables
    Heading: สารบัญตาราง
    Caption label (table): ตารางที�
List of figures
    Heading: สารบัญภาพ
    Caption label (table): ภาพที�

เมนู 
ELECTRONIC FROM

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1

4

เมนู Home Page

วิธีติดตั�ง Microsoft Word Add-in

2

3

เมนู Setting**Add-in Activate Key เป�นรหัสผ่านเพื�อยืนยันตัวบุคคล
ของโปรแกรม iThesis ซึ�งจะกรอกเฉพาะการเข้าใช้งาน 
Add-in ครั�งแรก

ไปที�หน้า Web portal คลิกที�รูปโปรไฟล์ แล้วเลือกเมนู
Home Page >> เลือกเมนู Microsoft Word Add-In >>
เลือกเวอร์ชั�นที�คอมพิวเตอร์รองรับ
เมื�อทําการติดตั�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที�  Web portal
คลิกที� Re-login >> คลิกที�รูปโปรไฟล์ แล้วเลือกเมนู
Setting >> ทําการ Copy Add-in Activate Key
ไปที� Microsoft Word คลิกที�แถบ iThesis >> คลิกที�ตรา
สัญลักษณ์ ทําการวาง Add-in Activate Key ในกล่อง
ข้อความ จากนั�นคลิกที� Activate

1.

2.

3.

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



Username
Password

การใช้งาน 
Microsoft Word Add-in

32

1

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



Generate เพื�อสร้าง Template
ในการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



   เมื�อ Generate เพื�อสร้าง Template ในการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรียบร้อยแล้ว จะได้แบบ
ฟอร์มการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในรูปแบบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ�งนักศึกษาจะต้องเขียน
วิทยานิพนธ์ บทที� 1 - 3 ลงใน Microsoft Word Add-in นี� โดยระบบจะดึงข้อมูลบางส่วนมาจาก Web
portal และมีหน้าว่างให้นักศึกษาทั�งหมด 3 หน้า เพื�อเขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

เขียนเนื�อหา
บทที� 1-3

เขียน
ภาคผนวก

เขียนบรรณานุกรม
โดยใช้โปรแกรม

EndNote

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



จัดทําสารบัญ
เป�ดสไตล์เพื�อทําสารบัญ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ชื�อเรื�องประจําบท ให้เลือก
iThesis_index_1

หัวข้อหลัก ให้เลือก
iThesis_index_3

Shift+Enter

3 คลิก Bookmark เพื�อนําไปที�สารบัญ

1 คลุมดําที�ข้อความ

2
จัดทําสารบัญ

1 คลุมดําที�ข้อความ

หมายเหตุ  1. นักศึกษาจะต้องแก้ไข font ให้เป�น TH Sarabun PSK ทุกครั�งที�เลือก 
                iThesis_Index_1 หรือ iThesis_Index_3
             2. เมื�อคลิกเลือก iThesis_Index_3 แล้ว ให้จัดหัวข้อหลักให้ชิดขอบด้านซ้าย 
                 และทําตัวอักษรเป�นตัวหนา จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล

นักวิชาการศึกษา



ข้อความที�ไม่ต้องการ
ให้อยู่หน้าสารบัญ

กลับไปที�หน้าที�ข้อความอยู่
ที�เราไม่ต้องการให้อยู่

สารบัญ

คลุมดําที�ข้อความ

เป�ดสไตล์ >> เลือก
"ล้างทั�งหมด"

กรณีมีข้อความที�ไม่ต้องการมาอยู่ที�หน้าสารบัญ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1.หากเขียนคําว่า ตารางที� 1.1 ..... ไว้ ให้ลบคําว่า ตารางที� 1.1 ออก แล้วเหลือแค่ชื�อตารางไว้
2.วางเคอร์เซอร์หน้าชื�อตาราง หรือไว้บนตาราง จากนั�นคลิกที� Table จะขึ�นคําว่า ตารางที� .. ตามด้วยหมายตาราง 
3.จากนั�นให้จัด Template โดยให้ตัวอักษรเป�นตัวตรง เว้นวรรคหลังหมายเลข ให้คําว่า “ตารางที� ... กับหมายเลข
ตาราง” ให้เป�นตัวหนา 
4.เสร็จแล้วกด Bookmark

จัดทําสารบัญตาราง

2

1

3

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1.หากเขียนคําว่า ภาพที� 1.1 ..... ไว้ ให้ลบคําว่า ภาพที� 1.1 ออก แล้วเหลือแค่ชื�อภาพไว้ ให้วาง
เคอร์เซอร์ไว้หน้าชื�อภาพ หรือใต้ภาพ
2.คลิกที� Figure จะขึ�นคําว่า ภาพที� .. ตามด้วยหมาย 
3.จากนั�นให้จัด Template โดยให้ตัวอักษรเป�นตัวตรง เว้นวรรคหลังหมายเลข ให้คําว่า
“ภาพที� ...กับหมายเลขภาพ” ให้เป�นตัวหนา 
4.เสร็จแล้วกด Bookmark

จัดทําสารบัญภาพ

1

2

3

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1

2
3

4

เพิ�มบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม EndNote

เลือกบรรณานุกรมที�โปรแกรม EndNote

เลือก Insert Citation

เลือก Insert Selected Citation(s)

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



Save to Cloud

เวอร์ชันต่างๆ ของไฟล์วิทยานิพนธ์ 
ที�ได้บันทึกจัดเก็บไว้ในระบบ iThesis

นักศึกษาสามารถเลือกดาวน์โหลดมาแก้ไขได้

เมื�อดําเนินการเขียนเนื�อหาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ บทที� 1-3
เรียบร้อยแล้ว ให้กด Save to Cloud และบันทึกลงเครื�องคอมพิวเตอร์
เพื�อดําเนินการส่งคําร้องขออนุมิตัเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1
คลิกที� Check Plagiarism เพื�อตรวจอักขราวิสุทธิ� 

เมื�อได้รับผลตรวจอักขราวิสุทธิ�แล้ว
ให้ติกที�วงกลมสีเทาให้ขึ�นสีฟ�า

คลิกที� Save Proposal เพื�อส่ง
คําร้องไปยังอาจารย์ที�ปรึกษาและ

เจ้าหน้าบัณฑิตวิทยาลัย

2

3

การส่งคําร้อง
อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

เลือกไฟล์ Version ที�ต้องการ
ส่งคําร้อง และตรวจสอบไฟล์

วิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ก่อนส่งคําร้อง

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



กรณีติดตั�ง iThesis Add-In แล้ว
เมื�อเป�ด Microsoft Word ขึ�นมาใหม่

แต่ iThesis Add-In หายออกจากแถบเครื�องของ
Microsoft Word 

จะทําอย่างไร?

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



 ไปที� "ไฟล์" ->> "ตัวเลือก"1.

2. "Add-in"

3.  "ไป"

4. ติกถูกที�หน้า ithesis word addin เสร็จแล้วคลิกที� "ตกลง"

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



กรณีที�มีแก้ไขชื�อเรื�องหลังจาก
ได้รับอนุมัติเค้าโครง

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
จะแก้ไขอย่างไร?

ไปดูที�หน้าถัดไปได้เลย

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1

2

3

แก้ไขชื�อเรื�องให้ถูกต้องในช่องนี�

แก้ไขชื�อเรื�องให้ถูกต้องในช่องนี�

ส่งคําร้องไปยังอาจารย์ที�ปรึกษา

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



บทคัดย่อ

ABSTRACT

คําสําคัญให้ใส่ทีละคํา

คําสําคัญให้ใส่ทีละคํา

เมื�อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ให้นักศึกษาใส่ข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และใส่คําสําคัญ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



กิตติกรรมประกาศ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



หลังจากที�เพิ�มบทคัดย่อ Abstract 
และกิตติกรรมประกาศ เรียบร้อยแล้ว 
ให้ Generate เพื�อสร้าง Template 
การเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(สามารถดาวโหลน์จากไฟล์ล่าสุดที�ได้รับ

อนุมัติเค้าโครงมาทําต่อได้เลยค่ะ) 
จากนั�นนักศึกษาเขียนเนื�อหาบทที� 4 - 5

และภาคผนวก ต่อจากบทที� 1-3

สร้าง Template ใหม่

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



จัดทําสารบัญ
เป�ดสไตล์เพื�อทําสารบัญ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ชื�อเรื�องประจําบท ให้เลือก
iThesis_index_1

หัวข้อหลัก ให้เลือก
iThesis_index_3

Shift+Enter

3 คลิก Bookmark เพื�อนําไปที�สารบัญ

1 คลุมดําที�ข้อความ

2จัดทําสารบัญ

1 คลุมดําที�ข้อความ

หมายเหตุ  1. นักศึกษาจะต้องแก้ไข font ให้เป�น TH Sarabun PSK ทุกครั�งที�เลือก 
                iThesis_Index_1 หรือ iThesis_Index_3
             2. เมื�อคลิกเลือก iThesis_Index_3 แล้ว ให้จัดหัวข้อหลักให้ชิดขอบด้านซ้าย 
                 และทําตัวอักษรเป�นตัวหนา

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



1

2
3

4

เพิ�มบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม EndNote

เลือกบรรณานุกรมที�โปรแกรม EndNote

เลือก Insert Citation

เลือก Insert Selected Citation(s)

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมื�อนักศึกษาจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้นักศึกษาปริ�นเล่มจากไฟล์ PDF 

ในระบบ iThesis เพื�อส่งตรวจฟอแมต
ที�บัณฑิตวิทยาลัย

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมื�อนักศึกษาได้รับอนุมัติจบ
จากสภาวิชาการแล้ว 
ต้องทําอย่างไรต่อ?

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



นักศึกษาต้องเข้าไปกรอกข้อมูลที� Web portal 
ในเมนู Report Data

ใส่ผลตรวจอักขราวิสุทธิ� และอัพโหลดผลตรวจ

ผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
สามารถดูได้ที� มรว.บ. 8/2

การยินยอมการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

การยินยอมการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Report Data

ระบุสาขาหลักและสาขาย่อยในการทําวิจัย

ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมในการทําวิจัย เลือกได้เพียง 1 กลุ่ม

ระบุกลุ่มโครงการวิจัย เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม

ระบุกลุ่มมาตรฐานการจําแนกการศึกษา เลือกได้เพียง 1 กลุ่ม

Research Mapping

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Report Data
Publications

ค้นหาวารสารจากหมายเลข ISSN

ระบุประเภทการตีพิมพ์
ชื�อเรื�อง

ระบุฉบับที�ได้รับการตีพิมพ์ เช่น 10
ระบุป�ที�ได้รับการตีพิมพ์ เช่น 1

ระบุหมายเลขหน้าที�ได้รับการตีพิมพ์ เช่น 1-10
ระบุวันที�ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์

ระบุการได้รับ Peer-Review หรือไม่
ระบุการได้รับตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหรือไม่

ลิงค์วารสาร
อัพโหลดไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (ประกอบไปด้วย หน้าปก สารบัญ บทความของนักศึกษา)

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Report Data
Publications

ชื�อเรื�อง
ชื�องานประชุมวิชาการ

สถานที�จัดงานประชุมวิชาการ

ระบุวันที�ได้นําเสนอผลงาน หากจัดงานมากกว่า 1 วัน ให้ใส่วันแรก
ระบุระดับการนําเสนอผลงาน

ระบุการได้รับ Peer-Review หรือไม่
ระบุการได้รับตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหรือไม่

ลิงค์เล่ม Proceeding (ถ้ามี)
อัพโหลดไฟล์บทความฉบับสมบูรณ ์ (ประกอบไปด้วย หน้าปก สารบัญ บทความของนักศึกษา)

ระบุประเทศ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมนู Report Data

สามารถแก้ไขข้อมูล
โดยคลิกที� Edit

Publications

ตรวจสอบข้อมูล

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ขั�นตอนการส่งคําร้อง
ขออนุมัติ Dratf

3

2

เลือกไฟล์ Version ที�ต้องการส่ง
คําร้อง และตรวจสอบไฟล์

วิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ก่อนส่งคําร้อง

คลิกที� Check Plagiarism เพื�อตรวจอักขราวิสุทธิ�
เมื�อได้รับผลตรวจอักขราวิสุทธิ�แล้ว ให้ติกที�วงกลมสีเทาให้ขึ�นสีฟ�า1

คลิกที� Save as DRAFT VERSION
เพื�อส่งคําร้องไปยังอาจารย์ที�ปรึกษา

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมื�อนักศึกษาได้รับอนุมัติจบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ต้องทําอย่างไรต่อ?

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



- ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
- ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้องตรงกันกับที�เข้าขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
กับสภามหาวิทยาลัย
- เมื�อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาแจ้ง
เจ้าหน้าที�บัณฑิตวิทยาลัยเพื�อตรวจรูปเล่ม
ก่อนส่งคําร้องขออนุมัติเล่มสมบูรณ์

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ขั�นตอนการส่งคําร้อง
ขออนุมัติ Complete

2

3

คลิกที� Check Plagiarism เพื�อตรวจอักขราวิสุทธิ�
เมื�อได้รับผลตรวจอักขราวิสุทธิ�แล้ว ให้ติกที�วงกลมสีเทาให้ขึ�นสีฟ�า

คลิกที� Save as COMPLETE VERSION
เพื�อส่งคําร้องไปยังอาจารย์ที�ปรึกษา

เมื�อได้รับอนุมัติ Complete เรียบร้อยแล้ว 
ให้นักศึกษาปริ�นเล่ม Complete ที�มีบาร์โค้ด
จากนั�นให้นําเล่มที�ปริ�นมาที�บัณฑิตวิทยาลัย

เพื�อรับใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ฉบับจริง เพื�อไปทําเล่มปกแข็ง

1

เลือกไฟล์ Version ที�ต้องการส่ง
คําร้อง และตรวจสอบไฟล์

วิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ก่อนส่งคําร้อง

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมื�อได้รับอนุมัติ Complete
เรียบร้อยแล้ว 

ให้นักศึกษาปริ�นใบนําส่ง 
ส่งพร้อมเล่มปกแข็ง

SUBMISSION DOUMENT

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



เมื�อได้รับอนุมัติเล่ม Complete เรียบร้อยแล้ว 
แต่มีข้อผิดพลาด ทําไงดี?

vvv
นักศึกษาต้องส่งคําร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/

การค้นคว้าอิสระ ในระบบ iThesis ถึงจะสามารถ
แก้ไขได้

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา



ส่งคําร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
หลังจากได้รับอนุมัติ Complete แล้ว

1 5

เหตุผลที�ต้องการแก้ไข

ว/ด/ป ที�จะแก้ไขเสร็จ

จัดทําโดย นางสาวธิดา โยธากุล
นักวิชาการศึกษา


