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1. บทน า 

1.1 วัตถุประสงค  ์

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ (1) จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่ก าหนด (2) รองรับการจัดส่งโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา (3) บันทึกผลการสอบ ข้อมูล
วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญา

ของสถาบันการศึกษา ( Intellectual Repository) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้างคลังข้อมูล
งานวิจัย และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของ
ประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียด กระบวนการท างานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสส าหรับผู้ ดูแลระบบ ซ่ึงจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) เป็นหลัก และมีการใช้งาน 

Writer-S Add-in เป็นส่วนเสริมในการทดสอบ Template 

1.2 ค  านิยาม 

เนื่องด้วยค าเรียกวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่า ง
กัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของบางมหาวิทยาลัย เรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัย 

ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้ค าเรียกเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในการใช้
ระบบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์หรื อ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก  

นอกจากนี้ค าเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น บาง
มหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในการใช้

ระบบฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์  

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ : การก าหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดท าโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยา ลัย  
ซ่ึงจะก าหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทสีิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก าหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับ

ร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนึกถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ต้ังใจ

และไม่ได้ต้ังใจ ซ่ึงระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรม  
ชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ง าน

มากกว่า 1 โปรแกรม 

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซ่ึงเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดต้ังอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนจะท างานสัมพันธ์กัน เช่น เม่ือมี

การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือ มีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออ่ืน ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-
in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน 

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบจะใช้งาน Writer-S Add-in ในกรณีทดสอบการแก้ไขเทมเพลต   

ภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการด าเนินงานทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก  
- ส่วนแรกเป็นกระบวนการใช้งานของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือล๊อกอินเข้าสู่ระบบไอทีสิสผ่านหน้าเว็บพอร์ทัล ด้วย

การใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ AD หรือ LDAP นิสิต/นักศึกษา
จะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ได้  

- ส่วนถัดมาคือกระบวนการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนการที่แผนภาพจะใช้สีส้มอ่อนเป็นพ้ืนหลัง  
นิสิต/นักศึกษาจะส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  

- ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(Revise Complete version) ที่ใช้สีม่วงอ่อนเป็นพ้ืนหลัง  นิสิต/นักศึกษาจะส่งค าร้องขอแก้ไขเอกสาร

วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานของระบบ iThesis อย่างง่าย 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในล าดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่

บัณฑิตศึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซ่ึงอีเมลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
- อีเมลค าร้องขอให้พิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมีการแนบลิงก์ส าหรับผู้ที่ มีสิทธ์ิในการอนุ มัติ

เอกสารวิทยานิพนธ์ในระดับต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมต่อไปยังแบบฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส และไม่มี



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 5 

การแนบลิงก์ส าหรับการส่งส าเนาอีเมลให้ผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิในการอนุมัติ แต่มีความเก่ียวข้องเพ่ือให้รับทราบ
สถานะ 

- อีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะเป็นการแจ้งผล เพ่ือให้ทราบถึงสถานะการ
อนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ แก่บุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อีเมลแจ้งมอบสิทธ์ิการใช้งานระบบจากนิสิต/นักศึกษา 
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2. การใช้งานเว็บพอรท์ลั (Web portal) 

เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนส าคัญส าหรับการใช้งานระบบไอทีสิส โดยผู้ดูแลระบบจะใช้งานเว็บพอร์ทัลในการ
ตรวจสอบข้อมูลการส่งวิทยานิพนธ์ในล าดับขั้นตอนต่าง ๆ การบริหารจัดการข้อมูลหลักต่าง ๆ การตรวจสอบสถานะ

ของระบบ การแก้ไขเทมเพลต และการดูแลรักษาระบบ  โดยเมนูการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลของเจ้ าหน้าที่บัณฑิ ต
วิทยาลัยมีทั้งหมด 16 เมนู  ซ่ึงการใช้งานในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบายในล าดับถัดไป 

ส าหรับการใช้งานเว็บพอร์ทัล เจ้าหน้าที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน 
(password) ของตนเองก่อนจึงจะสามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ บนเว็บพอร์ทัลได้  โดยฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
จะวางอยู่ทางด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างฟอร์มการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 
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2.1 เมนู PROPOSAL 

เมนู Proposal เป็นเมนูที่ใช้งานส าหรับตรวจสอบการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์แต่ละคณะ แต่ละภาคเรียน เนื่องจาก
กระบวนการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จะต้อง

น าข้อมูลผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะมาบันทึกผล  สามารถตรวจสอบสถานะการส่งโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ได้ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างเมนู PROPOSAL 

1. คลิกเมนู PROPOSAL เพ่ือแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ มีการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  
(Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย ส าหรับในตัวอย่างหมายถึงมีประเภทเอกสาร

วิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์) และ Thesis (วิทยานิพนธ์) ที่มีการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบ
ไอทีสิส 

2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล 
3. เลือกเง่ือนไขในการตรวจสอบข้อมูล 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 เพ่ือแสดงข้อมูล ระบบจะแสดงผลข้อมูลดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลการค้นหาของเมนู PROPOSAL 

5. ส่วนของการแสดงสถานะพร้อมจ านวนของการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  

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 จะแสดงข้อมูลการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา พร้อมวันที่

และเวลา  

8. External link เพ่ือเข้าสู่หน้าการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ 
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หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบจะไม่มีสิทธ์ิในการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ ระบบจะไม่ปรากฎเครื่องหมาย External link 
แต่จะแสดงเพียงสถานะ none หรือ approved เท่านั้น 

2.2 เมนู DRAFT VERSION 

เมนู DRAFT VERSION เป็นเมนูที่ใช้งานส าหรับตรวจสอบข้อมูลการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างแต่ละคณะ แต่ละภาค
เรียน เนื่องจากกระบวนการในการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างนั้นจะได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเ พีย ง
ท่านเดียวเท่านั้น แตกต่างจากกระบวนการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลด้วย  

ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วดังภาพที่ 6  โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.1 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างเมนู DRAFT VERSION 

หมายเหตุ : ประเภทวิทยานิพนธ์ที่จะปรากฎเป็นเมนูย่อยว่าประเภทใดจะมีการท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่างขึ้นอยู่ กั บ
ข้อก าหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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2.3 เมนู COMPLETE VERSION 

เมนู COMPLETE VERSION เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นรายคณะและภาคเรียน  และเนื่องจาก

กระบวนการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะมีเพียงการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเท่านั้น เช่นเดียวกับการ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายชื่อของนิสิต/นักศึกษา ผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์และได้รับการ

อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดังภาพที่ 7  โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.1  

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างเมนู COMPLETE VERSION 

2.4 เมนู Manage Student 

เมนู Manage Student ใช้ส าหรับตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานของนิสิต/นักศึกษา มีสถานะได้แก่  

- ผู้ใช้งานทั้งหมด (All)  
- ผู้ใช้งานที่ Active account แล้ว (Active) 
- ผู้ใช้งานที่อยู่ในระหว่างรอการ Active account (Pending) 

- ผู้ใช้งานที่มีรายชื่อ แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานระบบ (None) 
นอกจากนั้นส าหรับสถาบันการศึกษาใดที่ไม่มีการใช้ระบบพิสูจน์ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น AD หรือ LDAP จะใช้งานเมนูนี้

ส าหรับส่ง Activate account ไปยังนิสิต/นักศึกษา โดยการคลิกที่ “Send access key” ที่ส่วนของ Operations ดัง
ภาพที่ 8 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 11 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างเมนู Manage Student 

2.5 เมนู Manage Advisor/Examiner 

เมนู Manage Advisor/Examiner ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการภายนอกสถาบัน ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.5.1 List of Advisors/Examiners  

ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลอาจารย์และกรรมการภายนอก พร้อมทั้งยังสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลกรรมการภายนอกได้ 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  

ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลสังกัดของกรรมการภายนอก ซ่ึงสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
และคลิกปุ่ม Add Affiliation 

 
ภาพที่ 10 เมนูย่อย Manage Affiliation 
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2.6 เมนู Import & Sync Data 

เมนู Import & Sync Data ใช้ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทาง โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรายการ
ข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลมายังเครื่องของระบบ iThesis ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.6.1 Database Synchronization  

ใช้ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้สร้าง View ไว้ให้เครื่อง CDS ดึงข้อมูลไป มีขั้นตอน

ดังนี้ 
1. เลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลจาก Sync list 
2. คลิกปุ่ม Sync now 

3. ระบบจะด าเนินการถ่ายโอนข้อมูล พร้อมแสดงสถานะ และเก็บประวัติการถ่ายโอนข้อมูลดังภาพที่ 11 
4. สามารถคลิก View data เพ่ือแสดงข้อมูลระหว่าง 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  

ใช้ส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ทาง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ 

 
ภาพที่ 13 เมนูย่อย Data Interchange Sync 
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2.7 เมนู System Status 

เมนู System Status เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบ
เนื้อที่การใช้งานของระบบ iThesis ซ่ึงประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดังนี้ 

2.7.1 Server Connection  

ใช้ส าหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 เมนูย่อย Server Connection 

2.7.2 Utilization  

ใช้ส าหรับตรวจสอบเนื้อที่การใช้งานของระบบพร้อมแนวโน้มย้อนหลัง 7 วัน ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 เมนูย่อย Utilization 

2.8 เมนู Roles & Capabilities 

เมนู Roles & Capabilities ส าหรับจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบทั้งเจ้าหน้าที่บัณฑิ ต

วิทยาลัย เจ้าหน้าที่หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.8.1 Graduate Staff  

ใช้ส าหรับตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัณฑิตศึกษา โดยจะแสดงข้อมูลชื่อ อีเมลส าหรับติดต่อ แบ่งกลุ่มตาม

คณะ (Faculty) และตามหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
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ภาพที่ 16 เมนูย่อย Graduate Staff 

2.8.2 Manage Staff  

ใช้ส าหรับก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกสัญลักษณ์ฟันเฟือนที่ท้ายรายการชื่อของเจ้าหน้าที่  
2. ระบบจะแสดงส่วนฟอร์มของการต้ังค่าสิทธ์ิการใช้งานระบบดังภาพที่ 17  

a. สามารถก าหนดสิทธ์ิให้เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

b. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 
i. Permissions setting: สามารถก าหนดสิทธ์ิให้เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนในระดับหลักสูตรได้หรือไม่ 

ii. Enable approve: สามารถอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ ซ่ึงถ้าได้สามารถเลือกคณะ
ที่ต้องการให้สิทธ์ิและคลิกที่ปุ่ม Add เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ 1 คนที่
ดูแลมากกว่า 1 คณะ 
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3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. คลิกที่สถานะ None เพ่ือเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Activate) ระบบจะส่งเมลแจ้งสถานะการเปิดใช้งานระบบให้

เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานทราบตามอีเมลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล 

 
ภาพที่ 17 เมนูย่อย Manage Staff 

2.9 เมนู System Settings 

เมนู System Settings ใช้ส าหรับการต้ังค่าต่าง ๆ ที่ใช้งานของระบบไอทีสิส ซ่ึงประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

2.9.1 Academic Year  

ใช้ส าหรับการต้ังค่าวันสุดท้ายของภาคเรียน ซ่ึงสามารถแบ่งได้ตามปีการศึกษา 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 19 

 
ภาพที่ 18 เมนูย่อย Academic Year 

2.9.2 Email & Contents  

ใช้ส าหรับแก้ไขหัวข้อและเนื้อหาของอีเมลในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส่งจากระบบไอทีสิส โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกอีเมลที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลเทมเพลตที่ถูกก าหนดไว้ในปัจจุบัน 

2. สามารถแก้ไขหัวข้ออีเมล (Subject) ได้ตามความต้องการ  
3. แก้ไขเนื้อหาอีเมลที่ส่วนของ Editor 
4. ระบบจะแสดงผลตัวอย่างเนื้อหาอีเมลในส่วนของ Preview  

5. คลิกปุ่ม Save this template เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกที่ Rollback to original เม่ือต้องการกลับไปใช้ค่า
ต้ังต้น 

6. สามารคลิกที่ Variable description เพ่ือแสดงตารางข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงผลจากฐานข้ อมูล 
เพ่ือน ามาก าหนดในเนื้อหาของอีเมลได้ดังภาพที่ 20  
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ภาพที่ 19 เมนูย่อย E-mail & Contents 

 

 
ภาพที่ 20 การแสดงผลรายละเอียดตัวแปรที่ใช้งานในอีเมล  
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2.9.3 Journal Management  

ใช้ส าหรับตรวจสอบและแก้ไขรายการวารสารซ่ึงถ่ายโอนมาจากฐานข้อมูลที่ทาง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ดูแลระบบ

สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลวารสารได้ โดยการคลิก Add Journal แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซ่ึงข้อมูลส่วนที่เพ่ิมนี้
จะเป็นข้อมูลเฉพาะในระบบไอทีสิสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการถ่ายโอนไปสู่มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือส่งกลับไปยัง

ฐานข้อมูลของ สกอ. 

 
ภาพที่ 21 เมนูย่อย Journal Management 
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ภาพที่ 22 แบบฟอร์มการเพ่ิมวารสารในระบบไอทีสิส 

2.9.4 Condition Settings  

ใช้ส าหรับบางมหาวิทยาลัยที่ ต้องการก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการส าเร็จการศึกษา โดยจะต้องมีกระบวนการด้าน
เทคนิคเพ่ิมเติมในการให้ระบบไอทีสิสเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของนิสิต/นักศึกษากับระบบของมหาวิทยาลัยตามเง่ือนไข

ที่ก าหนดในระบบไอทีสิส ได้แก่ 

 Complete on course registration (การลงทะเบียนเรียนครบถ้วน) 

 English proficiency examination (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ) 

 Test of information technology skill (การทดสอบทักษะด้านไอที) 

 Research Ethics Course (หลักสูตรจริยธรรมด้านการวิจัย) 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างเง่ือนไขในระบบไอทีสิส ดังนี้ 

1. เลือกเง่ือนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 เง่ือนไข  

2. เลือกประเภทการท าวิทยานิพนธ์ (qualification type) ที่ต้องการก าหนดเง่ือนไข 
3. เลือกคณะที่ต้องการก าหนดเง่ือนไข 
4. สามารถเลือกสาขาการศึกษาที่ต้องการก าหนดเง่ือนไข  
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5. คลิกปุ่ม Create condition เพ่ือบันทึกเง่ือนไข 

 
ภาพที่ 23 เมนูย่อย Condition settings 

 
ภาพที่ 24 การเลือกสาขาที่ต้องการก าหนดเง่ือนไข 
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2.9.5 Authentication Method  

ใช้ส าหรับเลือกโหมดการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวบุคคล โดยเริ่มต้นการใช้งานระบบในสภาวะปกติจะใช้งาน LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol)  หรื อ  AD  (Active Directory)  ขึ้ น อยู่ กั บ ร ะ บบพิสู จน์ ตั วตนของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหากระบบพิสูจน์ตัวตนมีปัญหาสามารถเลือกใช้งานเป็น local account เพ่ือใช้งานระบบผ่านการ

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  

ใช้ส าหรับตรวจสอบการท างานของเครื่อง CDS ในการต้ังค่าและการเชื่อมต่อต่าง ๆ หากรายการใดมีสถานะปกติ 

พร้อมใช้งานจะแสดงสถานะ OK ดังภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 26 เมนูย่อย CDS Check-Up 

2.9.7 iThesis Check-Up  

ใช้ส าหรับตรวจสอบการท างานของเครื่อง iThesis Server หากรายการใดมีสถานะปกติ พร้อมใช้งานจะแสดงสถานะ 
OK ดังภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27 เมนูย่อย iThesis Check-Up 

2.9.8 Documents & Downloads  

ใช้ส าหรับอัพโหลดสื่อการสอนทั้งในรูปแบบเอกสารหรือวีดีโอ และวางไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Add-in เวอร์ชันล่าสุด 
เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาดาวน์โหลดไปติดต้ังใช้งาน 

1. Tutorials เป็นส่วนของสื่อการสอนและการเรียนรู้การใช้งานระบบของนิสิต/นักศึกษาที่สามารถใช้งาน ได้ที่
หน้าแรกของเว็บพอร์ทัล  

a. document: ต้ังชื่อส าหรับแสดงผล (Display name) เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด และบันทึกข้อมูล 

ระบบจะแสดงไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่หน้าแรกของระบบ ที่เมนู Tutorial ดังภาพที่ 29  
b. media link: ต้ังชื่อส าหรับแสดงผล (Display name) กรอกข้อมูลลิงก์ที่ต้องการแสดงวีดีโอ และ

บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงวีดีโอที่หน้าแรกของระบบ ที่เมนู Tutorial ดังภาพที่ 31 
2. Add-in เป็นส่วนของการอัพโหลดไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Add-in ซ่ึงนิสิต/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 แบบฟอร์มการเพ่ิมสื่อการเรียนรู้และไฟล์ติดต้ังโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 31 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอที่เมนู Tutorials 
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ภาพที่ 32 ไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Add-in ที่เมนู Microsoft Word Add-in 

2.10 เมนู Intellectual Repository 

เมนู Intellectual Repository เป็นเมนูส าหรับจัดการข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะน าเข้าคลังปัญญาของ

มหาวิทยาลัย (IR) ซ่ึงโดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่การท างานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  

2.10.1 Transfer & Export  

ใช้ส าหรับส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย (IR) โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 

1. เลือกคณะที่ต้องการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
2. ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูล โดยการแสดงผลของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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ภาพที่ 33 เมนูย่อย Transfer & Export 

 กรณีที่ไม่พบข้อมูลที่พร้อมส่งไปยังคลังปัญญาของทางสถาบัน 

ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 33 “Not found complete thesis or independent study” หมายถึง 
คณะดังกล่าวไม่มีวิทยานิพนธ์ท่ีพร้อมส่ง  

 กรณีที่มีข้อมูลพร้อมส่งไปยังคลังปัญญาของทางสถาบัน 

ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 34  ระบบจะแสดงจ านวนเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีพร้อมส่งเข้า IR ท้ายชื่อ และ
แสดงรายการนิสิต/นักศึกษาที่เลือกเผยแพร่วิทยานิพนธ์ผ่านเว็บไซต์ หรือถึงก าหนดระยะเวลาที่ยินยอมให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้เท่านั้น  

 
ภาพที่ 34 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งไป IR 

3. ท าเครื่องหมายลงบนหน้ารายชื่อที่ ต้องการส่งข้อมูลไปยัง IR หรือในกรณีที่ มีข้อมูลมากกว่า 1 รายการ 
สามารถคลิกที่ปุ่ม Check All เพ่ือเลือกรายชื่อทั้งหมดที่ปรากฎได้ 

4. คลิกทีปุ่่ม Transfer เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง IR 
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2.10.2 Configuration  

เป็นเมนูส าหรับต้ังค่าการเชื่อมต่อของระบบไอทีสิสไปยัง IR โดยแบ่งการก าหนดค่าของการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 
 

 
ภาพที่ 35 เมนูย่อย Configuration 

1. Secure shell configuration (SSHv2) คือ การก าหนดค่าช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลจากระบบฯ ไปยังคลังปัญญา 
ซ่ึงมีฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) SSH Address หรือเลข IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่

ต้องการเชื่อมต่อ (2) SSH Username หรือบัญชีรายชื่อที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน และ (3) SSH Password หรือ
รหัสผ่าน 

2. Digital intellectual repository configuration (DSpace) คือ การก าหนดค่าการเข้าถึงของคลังปัญญา ซ่ึงมี
ฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) DSPace Address หรือเลข IP address ของเครื่อง DSpace ที่เก็บข้อมูล
วิทยานิพนธ์ (2) DSpace cli path หรือก าหนดเส้นทางไปยัง DSpace และ (3) E-Person username หรือ 

username ที่ใช้ในการเข้าไปยัง DSpace 

2.10.3 Collections  

เป็นเมนูที่ส าหรับตรวจสอบ แก้ไข หรือเพ่ิมข้อมูลหมายเลข Collection ID  ซ่ึงเป็นหมายเลขที่บ่งชี้ถึงคณะบน 
DSpace ดังภาพที่ 36 สามารถแบ่งการใช้งานได้เป็น 2 ลักษณะ 
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1. การเพ่ิมหรือการแก้ไขข้อมูล เม่ือกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกด้วยการกดปุ่ม Save ที่
วางอยู่ทางด้านล่างของฟอร์มการกรอกข้อมูล 

2. การล้างข้อมูล เม่ือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องการล้างข้อมูลหมายเลข Collection ID ที่เคยก าหนดค่าไว้ในฟอร์ม 
สามารถคลิกที่ Reset config 

 
ภาพที่ 36 เมนูย่อย Collecttions 
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2.10.4 History 

เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบประวัติการถ่ายโอนข้อมูล สถานะการเชื่อมต่อจากระบบไอทีสิสไปยัง IR และยังสามารถคลิก 

Download เพ่ือบันทึกไฟล์ IR Bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีการใส่ลายน้ า พร้อมเมตาเดต้า) ออกมาได้ 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 34 

 
ภาพที่ 37 เมนูย่อย History 
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ภาพที่ 38 การดาวน์โหลด IR bundle 

2.10.5 Backup Thesis/IS 

เป็นเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบใช้ส าหรับตรวจสอบประวัติ และการส ารองข้อมูลไฟล์วิทยานิพนธ์ของระบบไอทีสิส 

 
ภาพที่ 39 เมนูย่อย Backup Thesis/IS 

2.11 เมนู Thai Digital Collection 

เมนู Thai Digital Collection เป็นเมนูที่ใช้บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่พร้อมส่งไปยังคลังปัญญา ของ
ประเทศ TDC (Thai Digital Collection) ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเมนูดังกล่าวประกอบด้วย 3 
เมนูย่อย ได้แก่ 
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2.11.1 TDC-AS Collections 

เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบความถูกต้องในการจับคู่ของหมายเลข Collection ID ของ IR กับหมายเลข Collection ID 

ของ TDC  โดยข้อมูลในเมนูนี้ ผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขค่า Collection ID ได้ ส าหรับการต้ังค่า
ของหมายเลข collection ID ในส่วนนี้จะต้องมีการตรวจสอบระหว่างระบบไอทีสิสและ สกอ. บนโครงสร้าง Uninet 

อยู่สม่ าเสมอ และหากมีการเปลี่ยนคู่ communities/collections ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้ 

 
ภาพที่ 40 เมนูย่อย TDC-AS Collections  
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2.11.2 File transfer 

ใช้ส าหรับส่งไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของทางมหาวิทยาลัยไปยังคลังข้อมูล TDC โดยการเลือกรายการที่

ต้องการส่งข้อมูล แล้วยืนยันการจัดส่ง ซ่ึงจะสามารถด าเนินการได้ภายหลังการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ไปยัง IR แล้วเสร็จ  

 
ภาพที่ 41 เมนูย่อย File transfer 

 
โดยในระหว่างการส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังคลัง TDC สามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านเว็บพอร์ทัลได้ เนื่องจากการจัดส่ง
ไปยัง TDC จะไม่เกิดขึ้นในทันที  ระบบการจัดส่งไฟล์จะมีการจัดล าดับงาน (queue) และก าหนดอัตราการขนส่ ง 

(transfer rate) อย่างอัตโนมัติเพ่ือลดปริมาณภาระบนเครือข่าย UniNet ณ ขณะด าเนินการ 

 
ภาพที่ 42 ตัวอย่างสถานะของวิทยานิพนธ์ในเมนู File transfer 

การแสดงสถานะการส่งข้อมูล (Status) ในเมนู File transfer จากภาพที่ 41 และภาพที่ 42 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1. Name (ชื่อไฟล์การส่งข้อมูล) เป็นวันเวลาที่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ชุดดังกล่าวถูกส่งเข้า 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 ข้อมูลพร้อมส าหรับส่งเข้า TDC 

WAIT FOR TDC / WAIT TDC ด าเนินการร้องขอเพ่ือที่จะส่งเรียบร้อย และรอทาง TDC ตอบกลับ 

หรือรอดาวน์โหลดไฟล์ 

Transferring… X% ก าลังถ่ายโอนไฟล์ไปยัง TDC (auto update) พร้อมแสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์
การส่งข้อมูล 

TRANSFERRED ได้รับไฟล์เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (download & check sum file) 

TDC REJECTED Please try 

again 

ทาง TDC ปฎิเสธการรับไฟล์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น check sum แล้วข้อมูล

ไม่ตรงกัน ฯลฯ  ซ่ึงเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถส่งข้อมูลไปยัง TDC ใหม่ได้
ทันที 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะของการน าเข้าข้อมูล (Import) 

รายการ ความหมาย 

NOT AVAILABLE ยังไม่มีไฟล์ที่พร้อมที่ส าหรับ import  หรือดาวน์โหลดยังไม่เรียบร้อย 

WAIT FOR TDC ได้รับไฟล์เรียบร้อย และรอการ import 

IMPORTED มีการ import ไฟล์เข้าสู่ระบบ DSpace ของ TDC เรียบร้อยแล้ว 

 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิต/นักศึกษา รหัสประจ าตัว ขนาดของไฟล์ และสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูล 

TDC bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีการใส่ลายน้ า พร้อมเมตาเดต้า) ที่ส่งไป TDC ได้ดังภาพที่ 43 
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ภาพที่ 43 การดาวน์โหลด TDC bundle 

2.11.3 History log 

ใช้ส าหรับตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูลไปยัง TDC โดยมีรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ตามตารางที่ 3 

 
ภาพที่ 44 เมนูย่อย History log 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลในเมนู History 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ความหมาย 

Request summary - การแสดงข้อมูลผลการท างานโดยรวมของแต่ละ

สถานะการท างาน 

 Request succeed จ านวนการท างานที่ส าเร็จ 

 Request failed จ านวนการท างานที่ไม่ส าเร็จ 

 Request total จ านวนการท างานทั้งหมด 

Request detail - ประวัติการแสดงข้อมูล 

 Request succeed date การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีส่ าเร็จ 

 Request failed date การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีไ่ม่ส าเร็จ 

 

2.12 เมนู System Update 

เมนู System Update ใช้ส าหรับตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรมที่ใช้งานในระบบไอทีสิส ทั้งเว็บพอร์ทัลและ Add-in 
หากระบบตรวจสอบพบเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะมีการแจ้งดังภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 เมนู System update 
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2.13 เมนู SOP & Maintenance 

เมนู SOP & Maintenance เป็นส่วนส าหรับการจัดการเพ่ือการบ ารุงรักษาระบบประกอบด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.13.1 Current Connection 

ใช้ส าหรับตรวจสอบผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบทั้งเว็บพอร์ทัลและ Add-in ซ่ึงสามารถบังคับให้ออกจากระบบได้ด้วย โดย
การคลิกที่ x ภายใต้หัวข้อ kick 

 
ภาพที่ 46 เมนูย่อย Current Connection 

2.13.2 Service Settings 

ใช้ส าหรับปิด/เปิดการเข้าใช้งานระบบด้วยการเลือกสถานะการเข้าสู่ระบบเป็น off (ปิดการเข้าใช้งาน) หรือ on (เปิด

การเข้าใช้งาน) พร้อมทั้งสามารถระบุข้อความแจ้งการปิดการเข้าใช้งานระบบได้ดังภาพที่ 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 ใช้ส าหรับแก้ไขรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์ซ่ึงถือเป็นข้อมูลที่ส า คัญและส่งผลกระทบ ต่อ

นิสิต/นักศึกษาผู้ใช้งานระบบทั้งหมดของระบบไอทีสิส ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ 
เบื้องต้นดังหัวข้อต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงก่อนที่จะใช้งานเมนู Template add-in ดังนี้ 

2.14.1 เทมเพลตเอกสารในระบบไอทสีสิ 

การใช้งานระบบไอทีสิสจะมีเทมเพลต (รูปแบบ) เอกสารวิทยานิพนธ์ต้ังต้นมาให้ 5 แบบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเลือก
รูปแบบที่สามารถใช้งานในระบบได้ครั้งละ 1 แบบเท่านั้น โดยนิสิต/นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตร และทุกระดับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยจะใช้เทมเพลตแบบเดียวกันทั้งหมด ซ่ึ งระบบรองรับการแก้ไขเทมเพลตตามที่ทาง

มหาวิทยาลัยต้องการ โดยจะต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานทางด้านการเขียนภาษา HTML และ XML และแนะน าให้เลือก
แก้ไขเทมเพลตจากเทมเพลตต้ังต้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการมากที่สุด เพ่ือควบคุมการแก้ไข

เทมเพลตให้น้อยที่สุด ซ่ึงจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการแก้ไขเทมเพลตได้  
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ภาพที่ 50 การต้ังค่าเทมเพลตในระบบไอทีสิส 
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ภาพที่ 51 ตัวอย่างหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์จากการใช้เทมเพลตที่ต้ังค่าในระบบไอทีสิส 

ส าหรับหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ในเทมเพลตที่ระบบรองรับให้สามารถแก้ไขได้ มีทั้งหมด 8 หน้า ได้แก่ 

1. Cover page first th: หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย 
2. Cover page first en: หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ 

3. Cover page th: หน้าปกภาษาไทย 
4. Cover page en: หน้าปกภาษาอังกฤษ 
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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 ข้อก าหนดในการแกไ้ขเทมเพลต 

1. Tag ที่ใชใ้นระบบไอทสีิส 
Tag คือ ลักษณะการระบุค าสั่งเพ่ือใช้ในการแสดงผลของข้อมูล ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ <tag> .... </tag> ดังนั้นข้อมูลต่างๆ 
ในเทมเพลตทั้งข้อความหรือตัวแปรจะต้องถูกก ากับไว้ด้วย Tag โดยในระบบไอทีสิสมี Tag ที่ส าคัญในการใช้งานดังนี้ 

ตารางที่ 4 ตัวอย่าง Tag ที่ใช้ในเทมเพลต 

No. Tag ค  าอธ ิบาย 

1 <TextBox> ใช้เป็นกล่องข้อความ โดยปกติจะใส่ <paragraph> ไว้ถายใน 
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม cover page เท่านั้น 

2 <paragraph> ใช้แบ่งส่วนข้อมูล เม่ือขึ้น paragraph ใหม่ ระบบจะขึ้นบรทัดใหม่ให้ด้วย โดยต้องอยู่

ภายใน <TextBox> 
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม cover page เท่านั้น 

3 <table> ใช้ส าหรับจัดวางตัวอักษรในรูปแบบตาราง โดยจะประกอบไปด้วยแถวและหลัก (row 

& column) โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนด attribute 
* สามารถใช้ได้เฉพาะหน้าในกลุ่ม Approval page และ Abstract page เท่านั้น 

4 <tr> ใช้ส าหรับการจัดวางข้อมูลในแถวของตารางภายใต้ <table> 

5 <td> ใช้ส าหรับการจัดวางข้อมูลในคอลัมน์ของตารางภายใต้ <table> 

6 <sign-table> ใช้ส าหรับจัดวางข้อมูลในส่วนของลายเซ็นการอนุมัติเอกสาร 

7 <sign> ใช้ส าหรับการวาดเส้นประ ภายใต้ <sign-table> 

8 <sign-line> ใช้ส าหรับการใส่ข้อมูล ค า หรือ ชื่อ ใต้เส้นประ ภายใต้ <sign-table> 

9 <sign-dmy> ใช้ส าหรับสร้างช่องกรอกวัน เดือน ปี 

 

2. Attributes ที่ใช ้กบั Tag 
Attributes คือ การก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมให้กับข้อมูลภายใน Tag โดยจะมีการใส่ค่า Atrribute ที่ Tag ตัว
เริ่มต้น พร้อมใส่ค่าที่ก าหนดคุณลักษณะ (Value) โดยมีตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ตัวอย่าง Attribute ที่ใช้ในเทมเพลต 

No Attribute Value ค  าอธ ิบาย Tag ที่สามารถใชง้านได้ 

1 height [number] ก าหนดความสูงเป็นตัวเลข โดยต้องค านึงถึง

ความสูงโดยรวมของหน้ากระดาษไม่ให้เกิน
ด้วย 

<TextBox> <img> 

<tr> 

2 width [number] ก าหนดความกว้างเป็นตัวเลข <img> <td> 

3 align center 
left 

right 

ก าหนดการชิดขอบด้านซ้าย กลาง หรือขวา <td> 

4 v-align Top 
bottom 

center 

ก าหนดการชิดขอบบน กลาง หรือล่าง <TextBox> 

5 font-size [Variable] ก าหนดขนาดตัวอักษรภาษาหลัก (อังกฤษ) 
 

<TextBox> 

6 second-font-

size 

[Variable] ก าหนดขนาดตัวอักษรภาษารอง (ไทย) <TextBox> 

7 font-bold true 
false 

ก าหนดความหนาของตัวอักษร  
โดย true คือตัวหนา false คือตัวปกติ 

<TextBox> 

8 AfterSpacing  ก าหนดเว้น 1 บรรทัด หลังจาก tag  

9 BeforSpacing  ก าหนดเว้น 1 บรรทัด ก่อน tag  

10 FirstLineIndent [number] ก าหนดย่อหน้า  

 

3. Variable (ตัวแปร) ที่ใชใ้นระบบไอทีสสิ 
Variable คือ ตัวแปรที่สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ตามข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาแต่ละคน 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 
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{{font_size}} ขนาดตัวอักษรของฟอนต์หลัก 16 

{{font_size_second}} ขนาดตัวอักษรของฟอนต์รอง 16 

&nbsp; เว้นวรรค  

{{advisor_name_th}} ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาไทย เชษฐา วงศ์พรนิมิตร 

{{advisor_name_en}} ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ Chettha vongpornnimit 

{{abstract_content_en}} เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย เนื้อหา................ 

{{abstract_content_th}} เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ Contents............ 

{{keyword_en}} คีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษ สวัสดี, การทดสอบ 

{{keyword_th}} คีย์เวิร์ดภาษาไทย Hello 

{{student_name_th}} ชื่อนักศึกษาภาษาไทย ชื่อต้น นามสกุล 

{{student_name_en}} ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษ first lastname 

{{committee_name_en}} ชื่อกรรมการสอบภาษาอังกฤษ (จะขึ้น

ตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{committee_name_th}} ชื่อกรรมการสอบภาษาไทย (จะขึ้นตามที่

นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู Committee) 

 

{{external_examiner_th}} ชื่อกรรมการสอบภายนอกภาษาอังกฤษ 
(จะขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{external_examiner_en}} ชื่อกรรมการสอบภายนอกภาษาไทย (จะ

ขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{co_advisor_name_th}} ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ 

(จะขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{co_advisor_name_en}} ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาไทย (จะ

ขึ้นตามที่นักศึกษาเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 
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{{co_advisor_en/th(1-3)}} ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยจ าเป็นต้อง
ก าหนดจ านวน เลข 1-3 หมายถึง 
จ านวน อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

{{url_img_logo}} logo path logo.png 

{{font_size}} ขนาดตัวอักษรของฟอนต์หลัก 16 

 

4. ข้อก าหนดอืน่ ๆ  

 ความสูงรวมของเนื้อหาแต่ละส่วนจะต้องน้อยกว่าความสูงของหน้ากระดาษ เพ่ือป้องกันเนื้อหา เ กิน
หน้ากระดาษ 

 มหาวิทยาลัยควรจะมีรหัสนิสิต/นักศึกษาในระบบ เพ่ือใช้ในการทดสอบผลลัพธ์จากการแก้ไขเทมเพลต 
ด้วยการ Generate Template ที่ Writer-S Add-in บน Microsoft Word 

 หน้าบทคัดย่อภาษาไทย (Abstract page th) จะถูกสร้างส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยเท่านั้น 

 ตัวแปรอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแปรกรรมการภายนอก ตัวแปรคีย์เวิร์ด  จะถูกก าหนดต าแหน่งในการ
แสดงผล ไม่สามารถปรับต าแหน่งได้ 

 ตัวแปรในหน้าอนุมัติ (approval) ที่เป็น committee ถ้าไม่มีค่าจะแสดงเป็น No data found แต่ตัว
แปรในกลุ่ม co_advisor จะแสดงเป็นค่าว่าง  
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2.14.3 การ ใชง้านเมน ูTemplate Add-in 

 
ภาพที่ 52 เมนูย่อย Template Management 

1. Template Management  
เม่ือเลือก Template Type จากเมนูย่อย Type Settings แล้วมีขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

1) เลือกเมนูย่อย Template Management ซ่ึงเป็นเมนูที่ใช้ส าหรับแก้ไขเทมเพลต หรือรูปแบบหน้า
เอกสารวิทยานิพนธ์ 

2) สามารถคลิกที่ Variable description เพ่ือดูข้อมูลตัวแปรที่สามารถใช้งานในเทมเพลตได้ 
3) เลือกหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ท่ีต้องการแก้ไขเทมเพลต 
4) ส่วนของการแก้ไขโค้ด เพ่ือแก้ไขเทมเพลตในรูปแบบที่ต้องการ 

5) สามารถก าหนดว่าหน้าใดที่ต้องการ/ไม่ต้องการให้ระบบ Add-in Gennerate ได้ 
6) เม่ือปรับปรุง/แก้เทมเพลตเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม Save Config เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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2. Type Settings  
เป็นเมนูส าหรับการจัดการการก าหนดเลือกเทมเพลตทั้งที่ ต้องการใช้งานจริง และตัวท่ีต้องการเพ่ือปรับแก้ไข  

1) Student id: ใช้ก าหนดรหัสนิสิต/นักศึกษาที่จะใช้ในการทดสอบ Generate Template ด้วย 
Writer-S Add-in ซ่ึงมักจะถูกก าหนดในช่วงที่แก้ไขรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์ 

2) Template type: เลือก Template type ที่ต้ังต้นจากระบบ 1 ตัว จาก 5 ต้นแบบ ซ่ึงสามารถน าไป
ปรับแก้ไขเทมเพลต หรือเลือกเพ่ือใช้งานจริงก็ได้ 

3) Save config: คลิกเพ่ือบันทึกการเลือก Template type 
4) Apply template: คลิกเพ่ือก าหนดให้ Template type ที่เลือกไว้มีผลต่อการใช้งานระบบจริ งกับ

นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด 

5) Variable description: คลิกเพ่ือดูข้อมูลตัวแปรที่สามารถใช้งานในเทมเพลตได้ 

 
ภาพที่ 53 เมนูย่อย Type Settings  
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2.14.4 ขั้นตอนการแกไ้ขเทมเพลต 

1. ก าหนดรหัสนิสิต/นักศึกษา (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 แก้ไขเทมเพลตตามความต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save config 
4. ทดสอบการ Generate template ที่ Microsoft Word ด้วย Username ของนิสิต/นักศึกษาที่ก าหนดไว้ ใน

ข้อ 1 

5. หากทดสอบแล้วเรียบร้อยต้องการน าไปงานจริง เลือก Template Type ที่เมนูย่อย Type Settings จากนั้น
คลิก Apply template 
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2.15 เมนู Sandbox 

เมนู Sandbox ใช้ส าหรับทดสอบการใช้งานระบบ หรือสามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมการใช้งานระบบได้ โดย
สามารถก าหนดให้ระบบไอทีสิสอยู่ในโหมด Development เพ่ือก าหนดอีเมลที่ ต้องการให้ระบบส่งออก แทนการส่ง

อีเมลไปยังที่อยู่จริงของผู้ใช้งานระบบได้ดังภาพที่ 54 

 
ภาพที่ 54 เมนู Sandbox 

หากต้องการกลับมาให้ระบบท างานปกติ ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานระบบตามที่อยู่จริง ให้เลือกโหมดเป็น Production 
จากนั้นคลิกปุ่ม Save ระบบจะปิดการใช้งานอีเมลที่ก าหนดไว้ใน Sandbox ดังภาพที่ 55 

 
ภาพที่ 55 การเลือกโหมด Production ในเมนู Sandbox 
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2.16 เมนู System database    

เมนู System database ใช้ส าหรับสร้างชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ส าหรับเข้าใช้งานระบบ 
phpMyAdmin เพ่ือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบไอทีสิส โดยสามารถคลิกที่ PMA เพ่ือลิงก์ไปยังหน้า

ระบบของ phpMyAdmin ได้ ดังภาพที่ 56 

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

Writer-S Add-in เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในระบบ iThesis เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ ติดต้ังบน Microsoft 
Word เพ่ือใช้ในการสร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์ ใช้ในการจัดหน้าและจัดรูปแบบต่าง ๆ ในเล่ม

วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปเล่ม 
ส าหรับผู้ดูแลระบบจะใช้งาน Add-in ในการตรวจสอบเทมเพลตที่มีการปรับปรุงร่วมกับเมนู Template add-in ใน

ระบบเว็บพอร์ทัล โดยขั้นตอนการใช้งาน Writer-S Add-in เพ่ือการทดสอบเทมเพลตมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คลิกที่ไอคอน Login บนแถบเครื่องมือ Writer-S ดังภาพที่ 57 

 
ภาพที่ 57 ไอคอน Login 

2. กรอก Username และ  Password ที่จะใช้ทดสอบ ตามค่าที่ ต้ังค่าในเมนู Template add- in ของเว็บ
พอร์ทัล 

 
ภาพที่ 58 การกรอก username และ password ใน Writer-S Panel 

3. คลิกที่ไอคอน Generate Template ดังภาพที่ 59 
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ภาพที่ 59 ไอคอน Generate Template 

4. ระบบจะแสดงท าการ Generate Template โดยจะแสดงหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการสร้างเอกสาร

หน้าต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าต่างแสดงความก้าวหน้าในการ Generate Template 

5. เม่ือระบบ Generate Template เรียบร้อยจะพบแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเล่มวิทยานิพนธ์ขึ้นมา ดังภาพที่ 61 
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ภาพที่ 61 ตัวอย่างแบบฟอร์มในเล่มวิทยานิพนธ์จากการ Generate Template 

 
หมายเหตุ : หน้าที่นิสิต/นักศึกษาจะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ คือ หน้าเปล่าที่อยู่ถัดจากหน้าสารบัญ ทั้งนี้นิสิต/นักศึกษาที่

เริ่มการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งแรก จะสามารถ Generate Template ได้เพียงหน้าแรก หน้าปกภาษาไทย 
หน้าปกภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สารบัญ บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียน เท่านั้น ส่วนหน้าบทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และกิตติกรรมประกาศ จะสามารถ Generate Template ได้ เม่ือนิสิต/นักศึกษาผ่านการ

อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรอกข้อมูลในห้วข้อ Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronic Form 
บนเว็บพอร์ทัล ซ่ึงจะปรากฎขึ้นมาเม่ือนิสิต/นักศึกษาผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 


