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บทนา

1.1

วัตถุประสงค์

หน้า 1

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์ และข้ อมู ลวิจั ย เพื่อใช้เป็นเครื่อ งมื อในการจั ดทาวิทยานิพนธ์แ ละสารนิ พนธ์ ช่วยอานวย
ความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึก ษาในการ (1) จัดทารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่กาหนด (2) รองรับการจัดส่งโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยั งอาจารย์ที่ ปรึก ษา (3) บันทึกผลการสอบ ข้อมูล
วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์ วิทยานิ พนธ์ ฉบับ สมบูรณ์ ไปยั งคลังปั ญ ญา
ของสถาบั น การศึ ก ษา (Intellectual Repository) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บห้ อ งสมุ ด ในการสร้ างคลัง ข้อมูล
งานวิจัย และจัดส่งไปยั งสานั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลั งข้ อ มู ลวิ ทยานิ พนธ์ ข อง
ประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ ออธิบายรายละเอีย ด กระบวนการทางานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอที สิ ส ส าหรั บผู้ ดู แ ลระบบ ซึ่ ง จะใช้ ง านในส่ ว นของเว็บ พอร์ ทัล (web portal) เป็ น หลั ก และมี ก ารใช้งาน
Writer-S Add-in เป็นส่วนเสริมในการทดสอบ Template
1.2

ค านิย าม

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 ดังนั้นเพื่อให้ความเข้าใจในการใช้
ระบบฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้กาหนดนิยามให้ คาว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้น คว้ า
อิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้คาว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์
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 การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิ พนธ์ วิทยานิพนธ์ฉ บั 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 และตระหนึกถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิท ยานิ พนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลั กลอกวรรณกรร ม
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 : ผู้ดูแลระบบจะใช้งาน Writer-S Add-in ในกรณีทดสอบการแก้ไขเทมเพลต
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
- ส่วนถัดมาคือกระบวนการทาโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่า ง (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

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการทางานของระบบ iThesis อย่างง่าย
1.4

อีเมล

ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในลาดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซึ่งอีเมลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
- อีเมลคาร้องขอให้พิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมีการแนบลิง ก์สาหรับผู้ที่ มีสิทธิ์ ในการอนุ มัติ
เอกสารวิทยานิพนธ์ในระดับ ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อไปยั งแบบฟอร์ มการอนุ มัติของระบบไอทีสิ ส และไม่มี
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การแนบลิงก์สาหรับการส่งสาเนาอีเ มลให้ผู้ ที่ไ ม่มีสิทธิ์ ในการอนุ มัติ แต่มีความเกี่ยวข้อ งเพื่อ ให้รับ ทราบ
สถานะ
- อีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุ มัติ โดยเนื้อความของอี เ มลจะเป็น การแจ้ งผล เพื่อให้ทราบถึงสถานะการ
อนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ แก่บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อีเมลแจ้งมอบสิทธิ์การใช้งานระบบจากนิสิต/นักศึกษา

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

2.
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การใช้งานเว็บพอร์ทลั (Web portal)

เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนสาคัญสาหรับการใช้งานระบบไอทีสิส โดยผู้ดูแลระบบจะใช้งานเว็บพอร์ทัลในการ
ตรวจสอบข้อมูลการส่งวิทยานิ พนธ์ในลาดับ ขั้นตอนต่าง ๆ การบริหารจัดการข้อมูลหลักต่าง ๆ การตรวจสอบสถานะ
ของระบบ การแก้ไขเทมเพลต และการดูแลรัก ษาระบบ โดยเมนูการใช้ งานบนเว็ บ พอร์ ทัล ของเจ้ า หน้ าที่ บั ณฑิ ต
วิทยาลัยมีทั้งหมด 16 เมนู ซึ่งการใช้งานในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบายในลาดับถัดไป
สาหรับการใช้งานเว็บ พอร์ ทัล เจ้าหน้าที่จะต้องลงชื่ อ เข้า ใช้ งาน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่ า น
(password) ของตนเองก่อนจึงจะสามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ บนเว็บพอร์ทัลได้ โดยฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
จะวางอยู่ทางด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างฟอร์มการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
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หน้า 7

เมนู PROPOSAL

เมนู Proposal เป็นเมนูที่ใช้งานสาหรับ ตรวจสอบการส่ง โครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์แ ต่ละคณะ แต่ละภาคเรียน เนื่องจาก
กระบวนการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จะต้อ ง
น าข้ อ มู ล ผลการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริห ารคณะมาบัน ทึ กผล สามารถตรวจสอบสถานะการส่ง โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ได้ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเมนู PROPOSAL
1. คลิ ก เมนู PROPOSAL เพื่ อ แสดงเมนู ย่ อ ยประเภทเอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ มีก ารท าโครงร่ างวิ ท ยานิพนธ์
(Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละมหาวิ ทยาลัย สาหรับในตัวอย่างหมายถึ ง มีป ระเภทเอกสาร
วิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์) และ Thesis (วิทยานิพนธ์) ที่มีการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบ
ไอทีสิส
2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
3. เลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่
3.1. Approval Proposal Year (ภาค/ปีการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์)
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย)
3.3. Field of Study (สาขาวิชา) : จะสามารถเลือกได้ในกรณีที่ระบุคณะ
4. คลิกปุ่ม Display เพื่อแสดงข้อมูล ระบบจะแสดงผลข้อมูลดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลการค้นหาของเมนู PROPOSAL
5. ส่วนของการแสดงสถานะพร้อมจานวนของการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
6. ตัวช่วยการค้นหาข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
7. ส่วนของการแสดงผลรายการโครงร่างวิทยานิพนธ์
7.1. Thesis Topic จะแสดงข้อมูลดังนี้
7.1.1.รหัสนิสิต/นักศึกษา
7.1.2.หัวข้อวิทยานิพนธ์
7.1.3.ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์
7.1.4.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
7.1.5.วันที่ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติ
7.2. Approved date จะแสดงข้อมูลการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิต ศึกษา พร้อมวันที่
และเวลา
8. External link เพื่อเข้าสู่หน้าการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์
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หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบจะไม่มีสิทธิ์ในการอนุ มัติ เอกสารวิ ทยานิ พนธ์ ระบบจะไม่ปรากฎเครื่องหมาย External link
แต่จะแสดงเพียงสถานะ none หรือ approved เท่านั้น
2.2

เมนู DRAFT VERSION

เมนู DRAFT VERSION เป็นเมนูที่ใช้ งานสาหรับ ตรวจสอบข้ อ มู ลการส่ งวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับร่ างแต่ ละคณะ แต่ละภาค
เรียน เนื่องจากกระบวนการในการอนุ มัติ วิทยานิพนธ์ฉ บับร่า งนั้นจะได้รั บการอนุ มัติ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลั กเพี ย ง
ท่านเดียวเท่านั้น แตกต่างจากกระบวนการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล ด้วย
ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบรายชื่อ ของผู้ที่ไ ด้ส่ งวิท ยานิพนธ์ฉบั บร่าง และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึ ก ษา
แล้วดังภาพที่ 6 โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.1

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเมนู DRAFT VERSION
หมายเหตุ : ประเภทวิทยานิ พนธ์ ที่จะปรากฎเป็น เมนู ย่อ ยว่า ประเภทใดจะมี การทาวิ ทยานิ พนธ์ฉ บั บร่า งขึ้ นอยู่ กั บ
ข้อกาหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

2.3
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เมนู COMPLETE VERSION

เมนู COMPLETE VERSION เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบข้ อมู ลของผู้ที่ส่ งวิ ทยานิ พนธ์ฉบั บสมบู รณ์ พร้อมทั้งได้รับ การ
อนุ มัติ จ ากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว โดยสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ได้ เ ป็ น รายคณะและภาคเรี ย น และเนื่ อ งจาก
กระบวนการอนุมัติวิท ยานิ พนธ์ ฉบั บสมบูร ณ์จะมี เ พียงการอนุ มัติจากอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลั กเท่านั้น เช่นเดียวกับ การ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายชื่อของนิสิ ต/นัก ศึกษา ผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์และได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดังภาพที่ 7 โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.1

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเมนู COMPLETE VERSION
2.4

เมนู Manage Student

เมนู Manage Student ใช้สาหรับตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานของนิสิต/นักศึกษา มีสถานะได้แก่
- ผู้ใช้งานทั้งหมด (All)
- ผู้ใช้งานที่ Active account แล้ว (Active)
- ผู้ใช้งานที่อยู่ในระหว่างรอการ Active account (Pending)
- ผู้ใช้งานที่มีรายชื่อ แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานระบบ (None)
นอกจากนั้นสาหรับสถาบันการศึกษาใดที่ไม่มีการใช้ระบบพิ สูจน์ตัวบุ คคลไม่ว่าจะเป็น AD หรือ LDAP จะใช้งานเมนูนี้
สาหรับส่ง Activate account ไปยังนิสิต/นักศึกษา โดยการคลิกที่ “Send access key” ที่ส่วนของ Operations ดัง
ภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างเมนู Manage Student
2.5

เมนู Manage Advisor/Examiner

เมนู Manage Advisor/Examiner ใช้ ส าหรั บ จั ด การข้ อ มู ล อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการภายนอกสถาบั น ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้
2.5.1 List of Advisors/Examiners
ใช้สาหรับตรวจสอบข้อมูลอาจารย์และกรรมการภายนอก พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มเติมข้อ มูลกรรมการภายนอกได้ โดย
กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม Add Examiner ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 เมนูย่อย List of Advisors/Examiners
2.5.2 Manage Affiliation
ใช้สาหรับจัดการข้อมูล สัง กัด ของกรรมการภายนอก ซึ่งสามารถเพิ่มข้อ มู ลได้โ ดยการกรอกข้ อ มูล ต่าง ๆ ให้ครบถ้ว น
และคลิกปุ่ม Add Affiliation

ภาพที่ 10 เมนูย่อย Manage Affiliation
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เมนู Import & Sync Data

เมนู Import & Sync Data ใช้สาหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมู ลต้นทาง โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรายการ
ข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลมายังเครื่องของระบบ iThesis ซึ่งประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้
2.6.1 Database Synchronization
ใช้สาหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิท ยาลัย ซึ่งได้สร้าง View ไว้ให้เครื่อง CDS ดึงข้อมูลไป มีขั้นตอน
ดังนี้
1. เลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลจาก Sync list
2. คลิกปุ่ม Sync now
3. ระบบจะดาเนินการถ่ายโอนข้อมูล พร้อมแสดงสถานะ และเก็บประวัติการถ่ายโอนข้อมูลดังภาพที่ 11
4. สามารถคลิก View data เพื่อแสดงข้อมูลระหว่าง CDS และ iThesis ในลักษณะตารางข้อมูลดังภาพที่ 12

ภาพที่ 11 เมนูย่อย Database Synchronization
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ภาพที่ 12 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเครื่อง CDS และ iThesis
2.6.2 Data Interchange Sync
ใช้สาหรับการถ่ายโอนข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ทาง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้

ภาพที่ 13 เมนูย่อย Data Interchange Sync
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หน้า 15

เมนู System Status

เมนู System Status เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบ
เนื้อที่การใช้งานของระบบ iThesis ซึ่งประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดังนี้
2.7.1 Server Connection
ใช้สาหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 เมนูย่อย Server Connection
2.7.2 Utilization
ใช้สาหรับตรวจสอบเนื้อที่การใช้งานของระบบพร้อมแนวโน้มย้อนหลัง 7 วัน ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 เมนูย่อย Utilization
2.8

เมนู Roles & Capabilities

เมนู Roles & Capabilities สาหรับจัดการข้อ มู ลของเจ้าหน้า ที่ที่ เ กี่ย วข้ องกั บการใช้ง านระบบทั้ งเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ต
วิทยาลัย เจ้าหน้าที่หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้
2.8.1 Graduate Staff
ใช้สาหรับตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลบัณฑิ ตศึ กษา โดยจะแสดงข้อมูลชื่อ อีเมลสาหรับติดต่อ แบ่งกลุ่มตาม
คณะ (Faculty) และตามหลักสูตรที่รับผิดชอบ
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ภาพที่ 16 เมนูย่อย Graduate Staff
2.8.2 Manage Staff
ใช้สาหรับกาหนดสิท ธิ์ การใช้ งานระบบของเจ้า หน้า ที่ทั้ ง เจ้า หน้า ที่ดู แลบั ณฑิ ตศึ ก ษา และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. คลิกสัญลักษณ์ฟันเฟือนที่ท้ายรายการชื่อของเจ้าหน้าที่
2. ระบบจะแสดงส่วนฟอร์มของการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานระบบดังภาพที่ 17
a. สามารถกาหนดสิทธิ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
b. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
i. Permissions setting: สามารถกาหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นในระดับหลักสูตรได้หรือไม่
ii. Enable approve: สามารถอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าได้สามารถเลือกคณะ
ที่ต้องการให้สิทธิ์และคลิกที่ ปุ่ม Add เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยอาจจะมี เจ้าหน้าที่ 1 คนที่
ดูแลมากกว่า 1 คณะ
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3. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
4. คลิกที่สถานะ None เพื่อเปิดบั ญชีผู้ ใช้ งาน (Activate) ระบบจะส่งเมลแจ้ง สถานะการเปิ ดใช้งานระบบให้
เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานทราบตามอีเมลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล

ภาพที่ 17 เมนูย่อย Manage Staff
2.9

เมนู System Settings

เมนู System Settings ใช้สาหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ใช้งานของระบบไอทีสิส ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ดังนี้
2.9.1 Academic Year
ใช้สาหรับการตั้งค่าวันสุดท้ายของภาคเรียน ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามปีการศึกษา
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ภาพที่ 18 เมนูย่อย Academic Year
2.9.2 Email & Contents
ใช้สาหรับแก้ไขหัวข้อและเนื้อหาของอีเมลในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส่งจากระบบไอทีสิส โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกอีเมลที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลเทมเพลตที่ถูกกาหนดไว้ในปัจจุบัน
2. สามารถแก้ไขหัวข้ออีเมล (Subject) ได้ตามความต้องการ
3. แก้ไขเนื้อหาอีเมลที่ส่วนของ Editor
4. ระบบจะแสดงผลตัวอย่างเนื้อหาอีเมลในส่วนของ Preview
5. คลิกปุ่ม Save this template เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกที่ Rollback to original เมื่อต้องการกลับไปใช้ ค่ า
ตั้งต้น
6. สามารคลิกที่ Variable description เพื่อแสดงตารางข้อมูลตั วแปรต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงผลจากฐานข้ อ มู ล
เพื่อนามากาหนดในเนื้อหาของอีเมลได้ดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 19 เมนูย่อย E-mail & Contents

ภาพที่ 20 การแสดงผลรายละเอียดตัวแปรที่ใช้งานในอีเมล
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2.9.3 Journal Management
ใช้สาหรับตรวจสอบและแก้ไขรายการวารสารซึ่งถ่ายโอนมาจากฐานข้ อมู ลที่ทาง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ดูแลระบบ
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลวารสารได้ โดยการคลิก Add Journal แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลส่วนที่เพิ่ มนี้
จะเป็นข้อมูลเฉพาะในระบบไอทีสิสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการถ่ายโอนไปสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือส่งกลับไปยั ง
ฐานข้อมูลของ สกอ.

ภาพที่ 21 เมนูย่อย Journal Management
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ภาพที่ 22 แบบฟอร์มการเพิ่มวารสารในระบบไอทีสิส
2.9.4 Condition Settings
ใช้สาหรับบางมหาวิ ทยาลัยที่ ต้ องการกาหนดเงื่ อนไขเพิ่ มเติมในการสาเร็จ การศึก ษา โดยจะต้องมีกระบวนการด้ า น
เทคนิคเพิ่มเติมในการให้ระบบไอทีสิสเข้าไปตรวจสอบข้อ มูลของนิสิต/นัก ศึกษากับระบบของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อ นไข
ที่กาหนดในระบบไอทีสิส ได้แก่
 Complete on course registration (การลงทะเบียนเรียนครบถ้วน)
 English proficiency examination (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ)
 Test of information technology skill (การทดสอบทักษะด้านไอที)
 Research Ethics Course (หลักสูตรจริยธรรมด้านการวิจัย)
โดยมีขั้นตอนในการสร้างเงื่อนไขในระบบไอทีสิส ดังนี้
1. เลือกเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนสาเร็จการศึกษา โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข
2. เลือกประเภทการทาวิทยานิพนธ์ (qualification type) ที่ต้องการกาหนดเงื่อนไข
3. เลือกคณะที่ต้องการกาหนดเงื่อนไข
4. สามารถเลือกสาขาการศึกษาที่ต้องการกาหนดเงื่อนไข
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5. คลิกปุ่ม Create condition เพื่อบันทึกเงื่อนไข

ภาพที่ 23 เมนูย่อย Condition settings

ภาพที่ 24 การเลือกสาขาที่ต้องการกาหนดเงื่อนไข
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2.9.5 Authentication Method
ใช้สาหรับเลื อกโหมดการใช้ง านระบบพิสูจ น์ ตัว บุ ค คล โดยเริ่มต้น การใช้ง านระบบในสภาวะปกติจะใช้ งาน LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) หรื อ AD ( Active Directory) ขึ้ น อยู่ กั บ ร ะ บบพิ สู จ น์ ตั ว ตนของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากระบบพิสูจน์ตั วตนมี ปัญหาสามารถเลื อกใช้ งานเป็น local account เพื่อใช้งานระบบผ่าน การ
พิสูจน์ตัวตนในระบบไอทีสิสเอง โดยนิสิต/นักศึกษาจะต้องใช้ username และ password จากเมลที่ได้รับจากระบบ
หลังจากเข้าใช้งานระบบครั้งแรก แต่หากนิสิต/นักศึกษาไม่มีข้อมูล local account สามารถคลิกที่ Forget password
ที่หน้าแรกของระบบได้

ภาพที่ 25 เมนูย่อย Authentication Method
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2.9.6 CDS Check-Up
ใช้สาหรับตรวจสอบการทางานของเครื่อง CDS ในการตั้งค่าและการเชื่อมต่อต่าง ๆ หากรายการใดมีสถานะปกติ
พร้อมใช้งานจะแสดงสถานะ OK ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 เมนูย่อย CDS Check-Up
2.9.7 iThesis Check-Up
ใช้สาหรับตรวจสอบการทางานของเครื่อง iThesis Server หากรายการใดมีสถานะปกติ พร้อมใช้งานจะแสดงสถานะ
OK ดังภาพที่ 27

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 26

ภาพที่ 27 เมนูย่อย iThesis Check-Up
2.9.8 Documents & Downloads
ใช้สาหรับอัพโหลดสื่ อการสอนทั้ ง ในรู ปแบบเอกสารหรือ วีดี โอ และวางไฟล์ติ ด ตั้ง โปรแกรม Add-in เวอร์ชันล่ า สุ ด
เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้ งาน
1. Tutorials เป็นส่วนของสื่อการสอนและการเรียนรู้ การใช้งานระบบของนิ สิต/นั กศึ กษาที่สามารถใช้งาน ได้ ที่
หน้าแรกของเว็บพอร์ทัล
a. document: ตั้งชื่อสาหรับแสดงผล (Display name) เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด และบันทึกข้อมูล
ระบบจะแสดงไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่หน้าแรกของระบบ ที่เมนู Tutorial ดังภาพที่ 29
b. media link: ตั้งชื่อสาหรับแสดงผล (Display name) กรอกข้อมูลลิ งก์ ที่ต้ อ งการแสดงวี ดีโ อ และ
บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงวีดีโอที่หน้าแรกของระบบ ที่เมนู Tutorial ดังภาพที่ 31
2. Add-in เป็นส่วนของการอัพโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Add-in ซึ่งนิสิต/นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้
ที่หน้าแรกของเว็บพอร์ทัล เมนู Microsoft Word Add-in ดังภาพที่ 32
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ภาพที่ 28 เมนูย่อย Documents & Downloads

ภาพที่ 29 ตัวอย่างเอกสารสื่อการเรียนรู้ในเมนู Tutorials
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ภาพที่ 30 แบบฟอร์มการเพิ่มสื่อการเรียนรู้และไฟล์ติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ 31 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอที่เมนู Tutorials

หน้า 28
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ภาพที่ 32 ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Add-in ที่เมนู Microsoft Word Add-in
2.10 เมนู Intellectual Repository
เมนู Intellectual Repository เป็นเมนูสาหรับจัดการข้อ มูล เล่ มวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับสมบูรณ์ ที่จะนาเข้า คลั งปัญ ญา ของ
มหาวิทยาลัย (IR) ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่การทางานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
2.10.1 Transfer & Export
ใช้สาหรับส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย (IR) โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้
1. เลือกคณะที่ต้องการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูล โดยการแสดงผลของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
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ภาพที่ 33 เมนูย่อย Transfer & Export
 กรณีที่ไม่พบข้อมูลที่พร้อมส่งไปยั งคลั งปัญญาของทางสถาบัน
ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 33 “Not found complete thesis or independent study” หมายถึง
คณะดังกล่าวไม่มีวิทยานิพนธ์ที่พร้อมส่ง
 กรณีที่มีข้อมูลพร้อมส่งไปยังคลัง ปัญญาของทางสถาบัน
ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 34 ระบบจะแสดงจานวนเล่มวิทยานิพนธ์ที่พร้อมส่งเข้า IR ท้ายชื่อ และ
แสดงรายการนิสิต/นักศึ กษาที่ เลือ กเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ผ่า นเว็บ ไซต์ หรือถึงกาหนดระยะเวลาที่ยิน ยอมให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้เท่านั้น

ภาพที่ 34 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งไป IR
3. ท าเครื่ อ งหมายลงบนหน้า รายชื่ อ ที่ ต้ อ งการส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง IR หรื อ ในกรณี ที่ มีข้ อ มู ล มากกว่ า 1 รายการ
สามารถคลิกที่ปุ่ม Check All เพื่อเลือกรายชื่อทั้งหมดที่ปรากฎได้
4. คลิกทีป่ มุ่ Transfer เพื่อส่งข้อมูลไปยัง IR
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2.10.2 Configuration
เป็นเมนูสาหรับตั้งค่า การเชื่ อ มต่ อของระบบไอทีสิส ไปยั ง IR โดยแบ่งการกาหนดค่าของการเชื่อ มต่ อออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่

ภาพที่ 35 เมนูย่อย Configuration
1. Secure shell configuration (SSHv2) คือ การกาหนดค่าช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลจากระบบฯ ไปยังคลังปัญญา
ซึ่งมีฟอร์มให้ กรอกข้ อ มูล 3 ส่วน คือ (1) SSH Address หรือเลข IP address ของเครื่องเซิร์ ฟ เวอร์ป ลายทางที่
ต้ อ งการเชื่ อ มต่ อ (2) SSH Username หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่อ ที่ ใ ช้ ลงชื่ อ เข้ าใช้ ง าน และ (3) SSH Password หรื อ
รหัสผ่าน
2. Digital intellectual repository configuration (DSpace) คือ การกาหนดค่าการเข้าถึ งของคลั งปั ญญา ซึ่งมี
ฟอร์มให้กรอกข้อ มู ล 3 ส่วน คือ (1) DSPace Address หรือเลข IP address ของเครื่อง DSpace ที่เก็บข้ อ มู ล
วิ ท ยานิ พ นธ์ (2) DSpace cli path หรื อ ก าหนดเส้ น ทางไปยั ง DSpace และ (3) E-Person username หรือ
username ที่ใช้ในการเข้าไปยัง DSpace
2.10.3 Collections
เป็ น เมนู ที่ ส าหรั บ ตรวจสอบ แก้ ไ ข หรื อ เพิ่ มข้ อ มู ล หมายเลข Collection ID ซึ่ ง เป็ น หมายเลขที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง คณะบน
DSpace ดังภาพที่ 36 สามารถแบ่งการใช้งานได้เป็น 2 ลักษณะ
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1. การเพิ่มหรือการแก้ไขข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไ ขข้อ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้บันทึกด้วยการกดปุ่ม Save ที่
วางอยู่ทางด้านล่างของฟอร์มการกรอกข้อมูล
2. การล้างข้อมูล เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องการล้างข้อมู ลหมายเลข Collection ID ที่เคยกาหนดค่าไว้ในฟอร์ ม
สามารถคลิกที่ Reset config

ภาพที่ 36 เมนูย่อย Collecttions
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2.10.4 History
เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบประวัติการถ่ายโอนข้อมูล สถานะการเชื่อมต่อจากระบบไอทีสิสไปยัง IR และยังสามารถคลิก
Download เพื่อบันทึกไฟล์ IR Bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีการใส่ลายน้า พร้อมเมตาเดต้า) ออกมาได้
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ภาพที่ 37 เมนูย่อย History

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 35

ภาพที่ 38 การดาวน์โหลด IR bundle
2.10.5 Backup Thesis/IS
เป็นเมนูสาหรับผู้ดูแลระบบใช้สาหรับตรวจสอบประวัติ และการสารองข้อมูลไฟล์วิทยานิพนธ์ของระบบไอทีสิส

ภาพที่ 39 เมนูย่อย Backup Thesis/IS
2.11 เมนู Thai Digital Collection
เมนู Thai Digital Collection เป็นเมนูที่ใช้บริหารจัด การวิทยานิ พนธ์ ฉบั บสมบู รณ์ ที่พร้อมส่ง ไปยัง คลั งปั ญญา ของ
ประเทศ TDC (Thai Digital Collection) ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา โดยเมนูดังกล่าวประกอบด้วย 3
เมนูย่อย ได้แก่
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2.11.1 TDC-AS Collections
เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบความถูกต้ องในการจับ คู่ของหมายเลข Collection ID ของ IR กับหมายเลข Collection ID
ของ TDC โดยข้อมูลในเมนูนี้ ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถเพิ่ มเติ มหรือ แก้ไ ขค่า Collection ID ได้ สาหรับการตั้งค่ า
ของหมายเลข collection ID ในส่วนนี้จะต้องมีการตรวจสอบระหว่า งระบบไอทีสิ สและ สกอ. บนโครงสร้าง Uninet
อยู่สม่าเสมอ และหากมีการเปลี่ยนคู่ communities/collections ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้

ภาพที่ 40 เมนูย่อย TDC-AS Collections
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2.11.2 File transfer
ใช้สาหรับส่งไฟล์ ข้อ มูล วิท ยานิ พนธ์ฉบั บสมบู ร ณ์ข องทางมหาวิท ยาลั ยไปยัง คลั งข้ อ มูล TDC โดยการเลือกรายการ ที่
ต้องการส่งข้อมูล แล้วยืนยันการจัดส่ง ซึ่งจะสามารถดาเนินการได้ภายหลังการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ไปยัง IR แล้วเสร็จ

ภาพที่ 41 เมนูย่อย File transfer
โดยในระหว่างการส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังคลัง TDC สามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านเว็บพอร์ทัลได้ เนื่องจากการจัดส่ง
ไปยัง TDC จะไม่เกิดขึ้นในทั นที ระบบการจัดส่ง ไฟล์ จะมีการจั ดลาดั บ งาน (queue) และกาหนดอัต ราการขนส่ ง
(transfer rate) อย่างอัตโนมัติเพื่อลดปริมาณภาระบนเครือข่าย UniNet ณ ขณะดาเนินการ

ภาพที่ 42 ตัวอย่างสถานะของวิทยานิพนธ์ในเมนู File transfer
การแสดงสถานะการส่งข้อมูล (Status) ในเมนู File transfer จากภาพที่ 41 และภาพที่ 42 สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. Name (ชื่อไฟล์การส่งข้อมูล) เป็นวันเวลาที่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ชุดดังกล่าวถูก ส่งเข้า IR
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2. Status (สถานะการส่งข้อมูล) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้านซ้ายเป็นสถานะการส่งข้อมูลจาก IR ไปยัง TDC
มีสถานะต่าง ๆ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 และด้านขวาเป็นสถานะการรับข้อมูลของทาง TDC ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถานะการส่งข้อมูล (Transfer)
รายการ
ความหมาย
READY TO TRANSFER
ข้อมูลพร้อมสาหรับส่งเข้า TDC
WAIT FOR TDC / WAIT TDC
ดาเนินการร้องขอเพื่อที่จะส่งเรียบร้อย และรอทาง TDC ตอบกลับ
หรือรอดาวน์โหลดไฟล์
Transferring… X%
กาลังถ่ายโอนไฟล์ไปยัง TDC (auto update) พร้อมแสดงจานวนเปอร์เซ็นต์
การส่งข้อมูล
TRANSFERRED
ได้รับไฟล์เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (download & check sum file)
TDC REJECTED Please try
ทาง TDC ปฎิเสธการรับไฟล์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น check sum แล้วข้อมูล
again
ไม่ตรงกัน ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถส่งข้อมูลไปยัง TDC ใหม่ได้
ทันที
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะของการนาเข้าข้อมูล (Import)
รายการ
ความหมาย
NOT AVAILABLE
ยังไม่มีไฟล์ที่พร้อมที่สาหรับ import หรือดาวน์โหลดยังไม่เรียบร้อย
WAIT FOR TDC
ได้รับไฟล์เรียบร้อย และรอการ import
IMPORTED
มีการ import ไฟล์เข้าสู่ระบบ DSpace ของ TDC เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิต/นักศึกษา รหัสประจาตัว ขนาดของไฟล์ และสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมู ล
TDC bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีการใส่ลายน้า พร้อมเมตาเดต้า) ที่ส่งไป TDC ได้ดังภาพที่ 43
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ภาพที่ 43 การดาวน์โหลด TDC bundle
2.11.3 History log
ใช้สาหรับตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูลไปยัง TDC โดยมีรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ตามตารางที่ 3

ภาพที่ 44 เมนูย่อย History log
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ตารางที่ 3 ข้อมูลในเมนู History
หัว ข้อ หลัก
Request summary
-

Request detail

หัว ข้อ ย่อย

Request succeed
Request failed
Request total
Request succeed date
Request failed date

ความหมาย
การแสดงข้อมูลผลการทางานโดยรวมของแต่ละ
สถานะการทางาน
จานวนการทางานที่สาเร็จ
จานวนการทางานที่ไม่สาเร็จ
จานวนการทางานทั้งหมด
ประวัติการแสดงข้อมูล
การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีส่ าเร็จ
การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีไ่ ม่สาเร็จ

2.12 เมนู System Update
เมนู System Update ใช้สาหรับตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรมที่ใช้งานในระบบไอทีสิส ทั้งเว็บ พอร์ทัลและ Add-in
หากระบบตรวจสอบพบเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะมีการแจ้งดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 เมนู System update
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2.13 เมนู SOP & Maintenance
เมนู SOP & Maintenance เป็นส่วนสาหรับการจัดการเพื่อการบารุงรักษาระบบประกอบด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้
2.13.1 Current Connection
ใช้สาหรับตรวจสอบผู้ใช้งานที่อ ยู่ในระบบทั้ งเว็บ พอร์ ทัลและ Add-in ซึ่งสามารถบังคับให้ออกจากระบบได้ด้ วย โดย
การคลิกที่ x ภายใต้หัวข้อ kick

ภาพที่ 46 เมนูย่อย Current Connection
2.13.2 Service Settings
ใช้สาหรับปิด/เปิดการเข้าใช้งานระบบด้วยการเลือ กสถานะการเข้าสู่ระบบเป็น off (ปิดการเข้าใช้งาน) หรือ on (เปิด
การเข้าใช้งาน) พร้อมทั้งสามารถระบุข้อความแจ้งการปิดการเข้าใช้งานระบบได้ดัง ภาพที่ 47 ถึงภาพที่ 49
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ภาพที่ 47 เมนูย่อย Service Settings

ภาพที่ 48 การปิดการใช้งานเว็บพอร์ทัล
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ภาพที่ 49 การปิดการใช้งานระบบ Add-in
2.14 เมนู Template add-in
เมนู Template add-in ใช้สาหรับแก้ไ ขรู ปแบบเอกสารวิท ยานิ พนธ์ ซึ่ งถื อ เป็ นข้ อ มู ลที่ สาคัญ และส่ ง ผลกระทบต่ อ
นิสิต/นักศึกษาผู้ใช้งานระบบทั้ งหมดของระบบไอทีสิ ส ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องมี ความรู้ ความเข้า ใจในเนื้อหาต่าง ๆ
เบื้องต้นดังหัวข้อต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงก่อนที่จะใช้งานเมนู Template add-in ดังนี้
2.14.1 เทมเพลตเอกสารในระบบไอทีสสิ
การใช้งานระบบไอที สิส จะมีเ ทมเพลต (รูปแบบ) เอกสารวิทยานิ พนธ์ ตั้ ง ต้น มาให้ 5 แบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเลื อ ก
รูปแบบที่สามารถใช้งานในระบบได้ครั้งละ 1 แบบเท่านั้น โดยนิสิต/นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร และทุกระดับ
การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย จะใช้ เ ทมเพลตแบบเดี ย วกั น ทั้ ง หมด ซึ่ งระบบรองรั บ การแก้ ไ ขเทมเพลตตามที่ ท าง
มหาวิทยาลัยต้องการ โดยจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเขีย นภาษา HTML และ XML และแนะนาให้เลือก
แก้ไขเทมเพลตจากเทมเพลตตั้ง ต้นที่ มีลัก ษณะใกล้ เคีย งกับ ที่ทางมหาวิท ยาลัยต้ องการมากที่ สุด เพื่อควบคุมการแก้ ไ ข
เทมเพลตให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการแก้ไขเทมเพลตได้
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ภาพที่ 50 การตั้งค่าเทมเพลตในระบบไอทีสิส
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สาหรับหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ในเทมเพลตที่ระบบรองรับให้สามารถแก้ไขได้ มีทั้งหมด 8 หน้า ได้แก่
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3. Cover page th: หน้าปกภาษาไทย
4. Cover page en: หน้าปกภาษาอังกฤษ

หน้า 45

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 46

5. Approval page th: หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
6. Approval page en: หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
7. Abstract page th: หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
8. Abstract page en: หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : หน้ากิตติกรรมประกาศ และหน้าประวัติผู้เขียนจะไม่สามารถแก้ไขเทมเพลตได้
2.14.2 ข้อ ก าหนดในการแก้ไ ขเทมเพลต
1. Tag ที่ใ ช้ในระบบไอทีสิส
Tag คือ ลักษณะการระบุคาสั่งเพื่อใช้ในการแสดงผลของข้อ มูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ <tag> .... </tag> ดังนั้นข้อมูลต่างๆ
ในเทมเพลตทั้งข้อความหรือตัวแปรจะต้องถู กกากับไว้ ด้วย Tag โดยในระบบไอทีสิสมี Tag ที่สาคัญในการใช้งานดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวอย่าง Tag ที่ใช้ในเทมเพลต
No.
Tag
ค าอธิบาย
1 <TextBox>
ใช้เป็นกล่องข้อความ โดยปกติจะใส่ <paragraph> ไว้ถายใน
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม cover page เท่านั้น
2 <paragraph>
ใช้แบ่งส่วนข้อมูล เมื่อขึ้น paragraph ใหม่ ระบบจะขึ้นบรทัดใหม่ให้ด้วย โดยต้องอยู่
ภายใน <TextBox>
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม cover page เท่านั้น
3 <table>
ใช้สาหรับจัดวางตัวอักษรในรูปแบบตาราง โดยจะประกอบไปด้วยแถวและหลัก (row
& column) โดยไม่จาเป็นต้องกาหนด attribute
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม Approval page และ Abstract page เท่านั้น
4 <tr>
ใช้สาหรับการจัดวางข้อมูลในแถวของตารางภายใต้ <table>
5 <td>
ใช้สาหรับการจัดวางข้อมูลในคอลัมน์ของตารางภายใต้ <table>
6 <sign-table>
ใช้สาหรับจัดวางข้อมูลในส่วนของลายเซ็นการอนุมัติเอกสาร
7 <sign>
ใช้สาหรับการวาดเส้นประ ภายใต้ <sign-table>
8 <sign-line>
ใช้สาหรับการใส่ข้อมูล คา หรือ ชื่อ ใต้เส้นประ ภายใต้ <sign-table>
9 <sign-dmy>
ใช้สาหรับสร้างช่องกรอกวัน เดือน ปี
2. Attributes ที่ใ ช้กบั Tag
Attributes คื อ การก าหนดคุ ณลั ก ษณะเพิ่ มเติ มให้ กั บข้ อ มู ล ภายใน Tag โดยจะมี ก ารใส่ ค่ า Atrribute ที่ Tag ตั ว
เริ่มต้น พร้อมใส่ค่าที่กาหนดคุณลักษณะ (Value) โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
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ตารางที่ 5 ตัวอย่าง Attribute ที่ใช้ในเทมเพลต
No
Attribute
Value
ค าอธิบาย
1 height
[number] กาหนดความสูงเป็นตัวเลข โดยต้องคานึงถึง
ความสูงโดยรวมของหน้ากระดาษไม่ให้เกิน
ด้วย
2 width
[number] กาหนดความกว้างเป็นตัวเลข
3 align
center
กาหนดการชิดขอบด้านซ้าย กลาง หรือขวา
left
right
4 v-align
Top
กาหนดการชิดขอบบน กลาง หรือล่าง
bottom
center
5 font-size
[Variable] กาหนดขนาดตัวอักษรภาษาหลัก (อังกฤษ)
6
7

second-fontsize
font-bold

8 AfterSpacing
9 BeforSpacing
10 FirstLineIndent
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Tag ที่สามารถใช้งานได้
<TextBox> <img>
<tr>
<img> <td>
<td>

<TextBox>

<TextBox>

[Variable] กาหนดขนาดตัวอักษรภาษารอง (ไทย)

<TextBox>

true
false

<TextBox>

กาหนดความหนาของตัวอักษร
โดย true คือตัวหนา false คือตัวปกติ
กาหนดเว้น 1 บรรทัด หลังจาก tag
กาหนดเว้น 1 บรรทัด ก่อน tag
[number] กาหนดย่อหน้า

3. Variable (ตัว แปร) ที่ใ ช้ในระบบไอทีสสิ
Variable คือ ตัวแปรที่สามารถแสดงค่าต่า ง ๆ ที่แตกต่างกันได้ตามข้อ มูลของนิ สิต /นั กศึ กษาแต่ละคน โดยสามารถดู
รายละเอียดของตัวแปรต่าง ๆ ได้โดยการคลิกที่ Variable description ที่อยู่บริเวณเมนูย่อยของ Template add-in
โดยมีตัวอย่างตัวแปร ดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างตัวแปรที่ใช้ในเทมเพลต
Variable name
Descriptions
Example
{{url_img_logo}}
logo path
logo.png

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

{{font_size}}
{{font_size_second}}
&nbsp;
{{advisor_name_th}}
{{advisor_name_en}}
{{abstract_content_en}}
{{abstract_content_th}}
{{keyword_en}}
{{keyword_th}}
{{student_name_th}}
{{student_name_en}}
{{committee_name_en}}

{{committee_name_th}}
{{external_examiner_th}}

{{external_examiner_en}}

{{co_advisor_name_th}}

{{co_advisor_name_en}}
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ขนาดตัวอักษรของฟอนต์หลัก
ขนาดตัวอักษรของฟอนต์รอง
เว้นวรรค
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย
เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษ
คีย์เวิร์ดภาษาไทย
ชื่อนักศึกษาภาษาไทย
ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษ
ชื่อกรรมการสอบภาษาอังกฤษ (จะขึ้น
ตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู
Committee)
ชื่อกรรมการสอบภาษาไทย (จะขึ้นตามที่
นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู Committee)
ชื่อกรรมการสอบภายนอกภาษาอังกฤษ
(จะขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู
Committee)
ชื่อกรรมการสอบภายนอกภาษาไทย (จะ
ขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู
Committee)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ
(จะขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู
Committee)
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาไทย (จะ
ขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู
Committee)

16
16
เชษฐา วงศ์พรนิมิตร
Chettha vongpornnimit
เนื้อหา................
Contents............
สวัสดี, การทดสอบ
Hello
ชื่อต้น นามสกุล
first lastname
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{{co_advisor_en/th(1-3)}}

{{url_img_logo}}
{{font_size}}
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ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยจาเป็นต้อง
กาหนดจานวน เลข 1-3 หมายถึง
จานวน อาจารย์ที่ปรึกษา
logo path
ขนาดตัวอักษรของฟอนต์หลัก

logo.png
16

4. ข้อ ก าหนดอืน่ ๆ
 ความสูงรวมของเนื้อ หาแต่ ละส่ วนจะต้ อ งน้ อยกว่า ความสูง ของหน้า กระดาษ เพื่อป้องกั นเนื้อ หา เกิ น
หน้ากระดาษ
 มหาวิทยาลัยควรจะมีรหัสนิสิต/นักศึก ษาในระบบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลลั พธ์จากการแก้ไขเทมเพลต
ด้วยการ Generate Template ที่ Writer-S Add-in บน Microsoft Word
 หน้าบทคัดย่อภาษาไทย (Abstract page th) จะถูกสร้างสาหรับวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยเท่านั้น
 ตั ว แปรอาจารย์ที่ ป รึก ษา ตั ว แปรกรรมการภายนอก ตั ว แปรคี ย์เ วิ ร์ด จะถู กก าหนดต าแหน่ง ในการ
แสดงผล ไม่สามารถปรับตาแหน่งได้
 ตัวแปรในหน้าอนุมัติ (approval) ที่เป็น committee ถ้าไม่มีค่าจะแสดงเป็ น No data found แต่ตัว
แปรในกลุ่ม co_advisor จะแสดงเป็นค่าว่าง
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2.14.3 การใช้งานเมนู Template Add-in

ภาพที่ 52 เมนูย่อย Template Management
1. Template Management
เมื่อเลือก Template Type จากเมนูย่อย Type Settings แล้วมีขั้นตอนต่อไป ดังนี้
1) เลือกเมนูย่อย Template Management ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้สาหรับ แก้ ไขเทมเพลต หรือรูปแบบหน้ า
เอกสารวิทยานิพนธ์
2) สามารถคลิกที่ Variable description เพื่อดูข้อมูลตัวแปรที่สามารถใช้งานในเทมเพลตได้
3) เลือกหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ต้องการแก้ไขเทมเพลต
4) ส่วนของการแก้ไขโค้ด เพื่อแก้ไขเทมเพลตในรูปแบบที่ต้องการ
5) สามารถกาหนดว่าหน้าใดที่ต้องการ/ไม่ต้องการให้ระบบ Add-in Gennerate ได้
6) เมื่อปรับปรุง/แก้เทมเพลตเรียบร้อยให้คลิ กที่ปุ่ม Save Config เพื่อบันทึกข้อมูล
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2. Type Settings
เป็นเมนูสาหรับการจัดการการกาหนดเลือกเทมเพลตทั้งที่ ต้องการใช้งานจริง และตัวที่ต้องการเพื่อปรับแก้ไข
1) Student id: ใช้ ก าหนดรหั ส นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะใช้ ใ นการทดสอบ Generate Template ด้ ว ย
Writer-S Add-in ซึ่งมักจะถูกกาหนดในช่วงที่แก้ไขรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์
2) Template type: เลือก Template type ที่ตั้งต้นจากระบบ 1 ตัว จาก 5 ต้นแบบ ซึ่งสามารถนาไป
ปรับแก้ไขเทมเพลต หรือเลือกเพื่อใช้งานจริงก็ได้
3) Save config: คลิกเพื่อบันทึกการเลือก Template type
4) Apply template: คลิกเพื่อกาหนดให้ Template type ที่เลือกไว้มีผลต่อ การใช้งานระบบจริ ง กั บ
นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด
5) Variable description: คลิกเพื่อดูข้อมูลตัวแปรที่สามารถใช้งานในเทมเพลตได้

ภาพที่ 53 เมนูย่อย Type Settings
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2.14.4 ขั้น ตอนการแก้ไ ขเทมเพลต
1. กาหนดรหัสนิสิ ต/นัก ศึ ก ษา (Student id) ที่จะใช้ในการทดสอบ Generate Template ที่เมนูย่อย Type
Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Save id
2. เลือกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไข (Template type) ที่เมนูย่อย Type Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Save config
3. คลิกเมนูย่อย Template Management แก้ไขเทมเพลตตามความต้อ งการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save config
4. ทดสอบการ Generate template ที่ Microsoft Word ด้วย Username ของนิสิต/นักศึกษาที่กาหนดไว้ ใ น
ข้อ 1
5. หากทดสอบแล้วเรียบร้อยต้องการนาไปงานจริง เลือก Template Type ที่เมนูย่อย Type Settings จากนั้น
คลิก Apply template
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2.15 เมนู Sandbox
เมนู Sandbox ใช้สาหรับทดสอบการใช้ งานระบบ หรือสามารถประยุกต์ใช้ ในการฝึก อบรมการใช้งานระบบได้ โดย
สามารถกาหนดให้ระบบไอทีสิส อยู่ใ นโหมด Development เพื่อกาหนดอีเมลที่ ต้องการให้ ระบบส่ งออก แทนการส่ง
อีเมลไปยังที่อยู่จริงของผู้ใช้งานระบบได้ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 เมนู Sandbox
หากต้องการกลับมาให้ระบบทางานปกติ ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานระบบตามที่อยู่จริง ให้เลือกโหมดเป็น Production
จากนั้นคลิกปุ่ม Save ระบบจะปิดการใช้งานอีเมลที่กาหนดไว้ใน Sandbox ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 การเลือกโหมด Production ในเมนู Sandbox
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2.16 เมนู System database
เมนู System database ใช้สาหรับสร้างชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สาหรับเข้าใช้งานระบบ
phpMyAdmin เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้ อมูลของระบบไอทีสิส โดยสามารถคลิกที่ PMA เพื่อลิงก์ไปยังหน้ า
ระบบของ phpMyAdmin ได้ ดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 เมนู System database
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การใช้งาน Writer-S Add-in

Writer-S Add-in เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่ งในระบบ iThesis เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดเล็ กที่ ติด ตั้ง บน Microsoft
Word เพื่อใช้ในการสร้างแบบฟอร์ มต่าง ๆ ในเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์ ใช้ในการจัดหน้าและจัดรูปแบบต่าง ๆ ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปเล่ม
สาหรับผู้ดูแลระบบจะใช้งาน Add-in ในการตรวจสอบเทมเพลตที่ มีการปรับปรุ งร่ว มกับเมนู Template add-in ใน
ระบบเว็บพอร์ทัล โดยขั้นตอนการใช้งาน Writer-S Add-in เพื่อการทดสอบเทมเพลตมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ไอคอน Login บนแถบเครื่องมือ Writer-S ดังภาพที่ 57

ภาพที่ 57 ไอคอน Login
2. กรอก Username และ Password ที่ จ ะใช้ ท ดสอบ ตามค่ า ที่ ตั้ ง ค่ า ในเมนู Template add-in ของเว็ บ
พอร์ทัล

ภาพที่ 58 การกรอก username และ password ใน Writer-S Panel
3. คลิกที่ไอคอน Generate Template ดังภาพที่ 59

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 56

ภาพที่ 59 ไอคอน Generate Template
4. ระบบจะแสดงทาการ Generate Template โดยจะแสดงหน้าต่างแสดงความก้า วหน้า ในการสร้า งเอกสาร
หน้าต่าง ๆ

ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการ Generate Template
5. เมื่อระบบ Generate Template เรียบร้อยจะพบแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเล่มวิทยานิพนธ์ขึ้นมา ดัง ภาพที่ 61

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 57

ภาพที่ 61 ตัวอย่างแบบฟอร์มในเล่มวิทยานิพนธ์จากการ Generate Template
หมายเหตุ : หน้าที่นิสิต/นักศึกษาจะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ คือ หน้าเปล่าที่อยู่ถัดจากหน้าสารบัญ ทั้งนี้นิสิต/นักศึกษาที่
เริ่มการเขียนโครงร่า งวิท ยานิ พนธ์ ครั้ งแรก จะสามารถ Generate Template ได้เพียงหน้า แรก หน้าปกภาษาไทย
หน้าปกภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สารบัญ บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียน เท่านั้น ส่วนหน้าบทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอัง กฤษ และกิตติกรรมประกาศ จะสามารถ Generate Template ได้ เมื่อนิสิต/นักศึ ก ษาผ่ าน การ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรอกข้อมูลในห้วข้อ Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronic Form
บนเว็บพอร์ทัล ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาเมื่อนิสิต/นักศึกษาผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ ว

