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1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์
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
เอกสารฉบับนี้จัด ทาขึ้น เพื่ ออธิบายรายละเอีย ดวิ ธี กระบวนทางานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิ ส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสสาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ซึ่งจะใช้งานในส่วนของเว็ลพอร์ทัล (Web portal)
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
ระบบฯไปในทิศทางเดีย วกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ กาหนดนิยามให้ คาว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้น คว้ า
อิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้คาว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
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วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: การกาหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดทาโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
จะกาหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
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 จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่ อ
“อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอื่นร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัยกาหนดให้ใช้งานมากกว่ า
1 โปรแกรม
การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนของเว็บพอร์ ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซึ่งเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทางานสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อมี
การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออื่น ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-in
ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน
หมายเหตุ: บทบาทเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในระบบจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่านั้น
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
โดยรายละเอียดในส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะอธิบายในหัวข้อ การใช้งานเว็บพอร์ทั ล

2. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ผู้ใช้งานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือ Librarian จะมีการใช้งานผ่านเว็บพอร์ทัล มีหน้าที่สาคัญในการนาเอา
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิต/นั กศึก ษาส่งยัง บัณฑิ ตวิทยาลัย เข้าสู่ระบบคลังปัญญาของสถาบัน (IR) และคลัง
ปัญญาของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (TDC) ตามลาดับ ซึ่งจากภาพที่ 3 ที่แสดงถึงแผนภาพการใช้ ง าน
บนเว็ บ พอร์ ทั ล ของเจ้ าหน้าที่ ที่ มีก ารใช้ ง านทั้ ง หมด 2 เมนู คื อ เมนู Intellectual repository หรื อ เมนู ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่นาข้อมูล วิท ยานิ พนธ์ห รือ สารนิ พนธ์ฉ บับ สมบู ร ณ์เ ข้าสู่ คลั ง ปัญญาของสถาบัน (IR) และเมนู Thai Digital
Collection หรือเมนูสาหรั บนาส่ งข้ อ มู ลวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ปยั ง คลั ง ปัญ ญาของสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(TDC)
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ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานเว็บพอร์ทัลของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ภาพรวมของการเชือ่ มต่อและกลไก
การใช้ระบบไอที สิ สแบบติ ด ตั้ง ในมหาวิ ทยาลั ย ชุดข้อมูลไฟล์ วิ ทยานิ พนธ์ฉ บั บสมบูร ณ์จ ะถู กสร้า งขึ้ น ด้ว ยผู้ ใ ช้ ง าน
ในนามห้องสมุดหรือคลังปัญ ญาของมหาวิ ทยาลัย โดยระบบจะสร้างกลไกการจัดส่งไปจัดเก็บ ยังคลังของมหาวิทยา ลั ย
(IR) ก่อนการส่งมายัง TDC-AS ดังที่แสดงในภาพที่ 4 เมื่อการจัดเก็ บเสร็จ สมบู ร ณ์ เจ้าหน้าที่ TDC สามารถเข้ า ถึ ง
ระบบพอร์ทัลเพื่อตรวจสอบและเข้าถึงรายการที่จัดเก็บในคลังตามต้ องการ

ภาพที่ 4 โครงสร้างการส่งวิทยานิพนธ์ไปยัง IR และ TDC
โดยการส่งไฟล์เ ข้า สู่ TDC ระบบไอทีสิสของมหาวิ ทยาลัยจะสื่อ สารกับ TDC ของ สกอ. ด้วย Secure HTTP โดยมี
กลไกการสั่งงานจากระบบไอทีสิส (โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือผู้ ดูแลระบบเป็น ผู้ดาเนินการ) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวกลา ง
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(CDS Data Gateway) ให้ทาการส่งสัญญาณไปยัง TDC-AS (TDC Archives System) เพื่อเตรียมความพร้อ มใน การ
นาข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปจัดเก็บ ซึ่งกระบวนการดั งกล่าวจะเกิดขึ้นหลังการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้า IR
ภายหลังการให้สัญญาณกับ TDC-AS แล้ว กระบวนการถัดไปคือการสร้างคิ วของงาน (job queue) เพื่อให้ TDC-AS
จัดการเวลาและกาหนดอัตราการรับข้อ มูล (transfer rate) จากระบบไอทีสิสผ่านเซิร์ฟเวอร์ตั วกลางยัง TDC-AS ซึ่ง
หลักการของการรับ ส่ งข้ อ มู ลดั ง กล่ าว เกิดขึ้นด้วยนโยบายระบบงานที่ว่ า มหาวิทยาลัยและผู้ ดู แลคลัง ปั ญญา หรื อ
ห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย สามารถนาไฟล์ วิ ทยานิ พนธ์ไ ปจั ด เก็บ ยั งคลั งข้ อ มู ลของสกอ. เมื่อใดก็ไ ด้ ตามต้อ งการ (ondemand transfer) ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบั ติงานสามารถวางแผนงานล่ วงหน้ า สามารถประเมิน กาลั ง คนและภาระงาน ณ
ขณะนั้น และลดภาระงานในระบบเครื อ ข่ายไปพร้อ มกัน เนื่องจากมีระบบจัด การงานและการให้ จัง หวะงาน (job
scheduler)

การใช้งานเว็บพอร์ทัล

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการทางานของระบบ iThesis อย่างง่าย
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3. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ผู้ใช้งานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือ Librarian จะมีการใช้งานผ่านเว็บพอร์ทัล มีหน้าที่สาคัญในการนาเอา
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิต/นั กศึก ษาส่งยัง บัณฑิ ตวิทยาลัย เข้าสู่ระบบคลังปัญญาของสถาบัน (IR) และคลัง
ปัญญาของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (TDC) ตามลาดับ ซึ่งจากภาพที่ 3 ที่แสดงถึงแผนภาพการใช้ ง าน
บนเว็ บ พอร์ ทั ล ของเจ้ าหน้าที่ ที่ มีก ารใช้ ง านทั้ ง หมด 2 เมนู คื อ เมนู Intellectual repository หรื อ เมนู ส าหรับให้
เจ้าหน้าที่นาข้อมูล วิท ยานิ พนธ์ห รือ สารนิ พนธ์ฉ บับ สมบู ร ณ์เ ข้าสู่ คลั ง ปัญญาของสถาบัน (IR) และเมนู Thai Digital
Collection หรือเมนูสาหรั บนาส่ งข้ อ มู ลวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ปยั ง คลั ง ปัญ ญาของสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(TDC)

ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานเว็บพอร์ทัลของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ภาพรวมของการเชือ่ มต่อและกลไก
การใช้ระบบไอที สิ สแบบติ ด ตั้ง ในมหาวิ ทยาลั ย ชุดข้อมูลไฟล์ วิ ทยานิ พนธ์ฉ บั บสมบูร ณ์จ ะถู กสร้า งขึ้ น ด้ว ยผู้ ใ ช้ ง าน
ในนามห้องสมุดหรือคลังปัญ ญาของมหาวิ ทยาลัย โดยระบบจะสร้างกลไกการจัดส่งไปจัดเก็บ ยังคลังของมหาวิทยา ลั ย
(IR) ก่อนการส่งมายัง TDC-AS ดังที่แสดงในภาพที่ 4 เมื่อการจัดเก็ บเสร็จ สมบู ร ณ์ เจ้าหน้าที่ TDC สามารถเข้ า ถึ ง
ระบบพอร์ทัลเพื่อตรวจสอบและเข้าถึงรายการที่จัดเก็บในคลังตามต้ องการ
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ภาพที่ 4 โครงสร้างการส่งวิทยานิพนธ์ไปยัง IR และ TDC
โดยการส่งไฟล์เ ข้า สู่ TDC ระบบไอทีสิสของมหาวิ ทยาลัยจะสื่อ สารกับ TDC ของ สกอ. ด้วย Secure HTTP โดยมี
กลไกการสั่งงานจากระบบไอทีสิส (โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือผู้ ดูแลระบบเป็น ผู้ดาเนินการ) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวกลา ง
(CDS Data Gateway) ให้ทาการส่งสัญญาณไปยัง TDC-AS (TDC Archives System) เพื่อเตรียมความพร้อ มใน การ
นาข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปจัดเก็บ ซึ่งกระบวนการดั งกล่าวจะเกิดขึ้นหลังการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์เข้า IR
ภายหลังการให้สัญญาณกับ TDC-AS แล้ว กระบวนการถัดไปคือการสร้างคิ วของงาน (job queue) เพื่อให้ TDC-AS
จัดการเวลาและกาหนดอัตราการรับข้อ มูล (transfer rate) จากระบบไอทีสิสผ่านเซิร์ฟเวอร์ตั วกลางยัง TDC-AS ซึ่ง
หลักการของการรับ ส่ งข้ อ มู ลดั ง กล่ าว เกิดขึ้นด้วยนโยบายระบบงานที่ว่ า มหาวิทยาลัยและผู้ ดู แลคลัง ปั ญญา หรื อ
ห้องสมุดมหาวิ ทยาลัย สามารถนาไฟล์ วิ ทยานิ พนธ์ไ ปจั ด เก็บ ยั งคลั งข้ อ มู ลของสกอ. เมื่อใดก็ไ ด้ ตามต้อ งการ (ondemand transfer) ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบั ติงานสามารถวางแผนงานล่ วงหน้ า สามารถประเมิน กาลั ง คนและภาระงาน ณ
ขณะนั้น และลดภาระงานในระบบเครื อ ข่ายไปพร้อ มกัน เนื่องจากมีระบบจัด การงานและการให้ จัง หวะงาน (job
scheduler)
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4. การใช้งานเว็บพอร์ทลั
สาหรับการใช้งานเว็บพอร์ทัล ของเจ้า หน้าที่ห้ องสมุดนั้ น จะต้องลงชื่อเข้าใช้ งาน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username)
และรหัสผ่าน (password) ของตนเองก่ อนบนหน้าเว็บ พอร์ ทัล ก่อ น จึงจะสามารถใช้งานเมนู ต่า ง ๆ ได้ โดยฟอร์ ม
การล็อกอินเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัลจะวางอยู่ทางด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลดั งที่แสดงภาพที่ 4

ภาพที่ 5 ตัวอย่างฟอร์มการล็อกอินเข้า ใช้งานเว็บพอร์ทัล
4.1 เมนู Intellectual Repository

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเมนู Intellectual repository
เมนู INTELLECTUAL REPOSITOSY เป็นเมนูที่ใช้งานเพื่อ จัด การข้ อมู ลเล่มวิท ยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ที่จะนาเข้า คลั ง
ปัญญาของทางมหาวิทยาลัย (IR) จะถูกกาหนดให้ใช้รูปแบบที่มีพร้อมสาหรับการนาเข้าข้อมูล ไปยังโปรแกรม DSpace
ทีป่ ระกอบด้วย (1) ไฟล์สิทธิการใช้ข้อมูลไฟล์เมทาดาต้า (ในที่นี้คือ Dublin Core) และ (2) ไฟล์วิทยานิพนธ์ (PDF)
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โดยเมนู intellectual repository ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแต่ละเมนูย่อยได้ดังนี้
4.1.1 Transfer & Export
ใช้สาหรับส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย (IR) โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้
1. เลือกคณะที่ต้องการส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ระบบจะแสดงผลการค้นหาข้อมูล โดยการแสดงผลของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ภาพที่ 7 เมนูย่อย Transfer & Export
 กรณีที่ไม่พบข้อมูลที่พร้อมส่งไปยั งคลั งปัญญาของทางสถาบัน
ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 7 “Not found complete thesis or independent study” หมายถึง
คณะดังกล่าวไม่มีวิทยานิพนธ์ที่พร้อมส่ง
 กรณีที่มีข้อมูลพร้อมส่งไปยังคลัง ปัญญาของทางสถาบัน
ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 8 ระบบจะแสดงจานวนเล่มวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมส่ง เข้า IR ท้ายชื่อ และ
แสดงรายการนิสิต/นักศึ กษาที่ เลือ กเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ผ่า นเว็บ ไซต์ หรือถึงกาหนดระยะเวลาที่ยิน ยอมให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้เท่านั้น
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่ง ไป IR
3. ท าเครื่ อ งหมายลงบนหน้ ารายชื่ อ ที่ ต้ องการส่ ง ข้ อ มู ลไปยั ง IR หรื อ ในกรณี ที่ มีข้ อ มู ล มากกว่า 1 รายการ
สามารถคลิกที่ปุ่ม Check All เพื่อเลือกรายชื่อทั้งหมดที่ปรากฎได้
4. คลิกที่ปุ่ม Transfer เพื่อส่งข้อมูลไปยัง IR
4.1.2 Configuration
เป็นเมนูสาหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อของระบบไอทีสิสไปยั ง IR โดยแบ่งการกาหนดค่าของการเชื่อมต่อออกเป็น 2 ส่ว น
ได้แก่

ภาพที่ 9 เมนูย่อย Configuration
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1. Secure shell configuration (SSHv2) คือ การกาหนดค่าช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลจากระบบฯ ไปยังคลังปัญญา
ซึ่งมีฟอร์มให้ กรอกข้ อ มูล 3 ส่วน คือ (1) SSH Address หรือเลข IP address ของเครื่องเซิร์ ฟเวอร์ป 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 พนธ์ (2) DSpace cli path หรื อ ก าหนดเส้ น ทางไปยั ง DSpace และ (3) E-Person username หรือ
username ที่ใช้ในการเข้าไปยัง DSpace
4.1.3 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 10 สามารถแบ่งการใช้งานได้เป็น 2 ลักษณะ
1. การเพิ่มหรือการแก้ไขข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไ ขข้อ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ให้บันทึกด้วยการกดปุ่ม Save ที่
วางอยู่ทางด้านล่างของฟอร์มการกรอกข้อมูล
2. การล้างข้อมูล เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต้องการล้างข้อมูลหมายเลข Collection ID ที่เคยกาหนดค่าไว้ในฟอร์ม
สามารถคลิกที่ Reset config
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ภาพที่ 10 เมนูย่อย Collections

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้า 14

4.1.4 History
เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบประวัติการถ่ายโอนข้อมูล สถานะของการเชื่อมต่อจากระบบไอทีสิสไปยัง IR โดยจะแสดงผล
ดังภาพที่ 11 และจากภาพที่ 12 และสามารถคลิก Download เพื่อบันทึกไฟล์ IR Bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่มีการใส่ลายน้า พร้อมเมทาดาต้า ) ออกมาได้

ภาพที่ 11 เมนูย่อย History
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ภาพที่ 12 การดาวน์โหลด IR Bundle

4.2 เมนู Thai Digital Collection
เมนู Thai Digital Collection เป็นเมนูที่ใช้บริหารจัด การวิทยานิ พนธ์ ฉบั บสมบู รณ์ ที่พร้อมส่งไปยัง คลั งปั ญญา ของ
ประเทศ TDC (Thai Digital Collection) ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา โดยเมนูดังกล่าวประกอบด้วย 3
เมนูย่อย ได้แก่

ภาพที่ 13 เมนู Thai Digital Collection
4.2.1 TDC-AS Collections
เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบความถูก ต้องในการจั บคู่ข องหมายเลข collection ID ของคลังปัญญาสถาบันกับหมายเลข
collection ID ของคลังข้อมูล TDC โดยทุกข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในเมนูนี้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะไม่สามารถเพิ่มเติ มหรื อ
แก้ ไ ขค่ า collection ID ได้ ส าหรั บ การตั้ ง ค่ า ของหมายเลข collection ID ในส่ ว นนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แลระบบคลัง
ปัญญา (IR staff) จะเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนนี้ ซึ่งมีการตรวจสอบระหว่างระบบไอทีสิสและ สกอ. บนโครงสร้าง Uninet
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อยู่สม่าเสมอ และหากมีการเปลี่ยนคู่ communities/collections ระบบจะไม่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างกันได้ โดย
การแสดงผลของเมนูดังกล่าวเป็นดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 เมนูย่อย TDC-AS Collection
จากภาพที่ 14 เป็นตัวอย่างการแสดงผลของเมนู TDC-AS Collections โดยมีส่วนประกอบของเมนูดังนี้
1. Faculty name – ชื่อคณะที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันและใช้ระบบไอทีสิส
2. Collection ID – หมายเลข collection ID ของระบบคลังปัญญาสถาบัน
3. Collection ID on TDC – หมายเลข collection ID ของคลังข้อมูล TDC
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4.2.2 File transfer
เมนู File transfer จะใช้งานเมื่อทางมหาวิทยาลัยต้องการส่งไฟล์ข้ อมูล วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ของทางมหาวิท ยาลั ย
ไปยังคลังข้อมูล TDC โดยสามารถสั่งการผ่านระบบไอทีสิ ส ซึ่งการส่งข้อมูลไปยั ง TDC จะถูกจัดการภายหลังการส่ ง
ไฟล์วิทยานิพนธ์ไปยัง คลั งปั ญญาสถาบัน ของตนแล้ วเสร็จ โดยที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายชื่ อนิ สิต/นั ก ศึ ก ษา
รหัสประจาตัวและขนาดของไฟล์ก่อนส่งได้ ดังทีแ่ สดงความสัมพันธ์ในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ของการส่งไฟล์ไปยั งคลังปั ญญามหาวิทยาลัยและคลั งข้อมู ล TDC
การส่งไฟล์ไปยังคลัง TDC ทาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ทาเครื่องหมายลงบนหน้าไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังคลัง TDC ดังภาพที่ 16
2. ยืนยันการส่งไฟล์ไปยังคลัง TDC ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 16 ตัวอย่างการเลือกไฟล์ส่งไปยังคลัง TDC
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างกล่องข้อความยืนยันการส่งไฟล์ไปยัง TDC
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 18 ตัวอย่างสถานะของวิทยานิพนธ์ในเมนู File transfer
สาหรับการแสดงสถานะการส่งข้อมูล (Status) ในเมนู File transfer จากภาพที่ 16 และภาพที่ 18 สามารถอธิบายได้
ดังนี้
1. Name (ชื่อไฟล์การส่งข้อมูล) เป็นวันเวลาที่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ชุดดังกล่าวถูก ส่งเข้า IR
2. Status (สถานะการส่งข้อมูล) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้านซ้ายเป็นสถานะการส่งข้อมูลจาก IR ไปยัง TDC
ดังที่แสดงในตารางที่ 1 และด้านขวาเป็นสถานะการรับข้อมูลของทาง TDC ดังที่แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถานะของการส่งข้อมูล (Transfer)
รายการ
ความหมาย
READY TO TRANSFER
ข้อมูลพร้อมสาหรับส่งเข้า TDC
WAIT FOR TDC
ดาเนินการร้องขอเพื่อที่จะส่งเรียบร้อย และรอทาง TDC ตอบกลับ
หรือรอดาวน์โหลดไฟล์
Transferring… X%
กาลังถ่ายโอนไฟล์ไปยัง TDC (auto update) พร้อมแสดงจานวนเปอร์เซ็นต์
การส่งข้อมูล
TRANSFERRED
ได้รับไฟล์เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (download & check sum file)
TDC REJECTED
ทาง TDC ปฎิเสธการรับไฟล์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น check sum แล้วข้อมูล
Please try 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
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิต/นักศึกษา รหัสประจาตัวประชาชน ขนาดของไฟล์ และสามารถ
ดาวน์โหลดชุดข้อมูล TDC Bundle (ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ มีการใส่ลายน้า พร้อมเมทาดาต้า) ที่ส่งไปยัง TDC
ได้ดังภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 การดาวน์โหลด TDC Bundle
4.2.3 History log
เมนู History ดังภาพที่ 20 เป็นเมนูที่เก็บ ประวั ติ การส่ งข้ อ มูล จากคลั งปั ญญาสถาบัน (IR) ไปยังคลัง TDC โดยการ
แสดงข้ อ มู ล ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นหลั ก คื อ Request summary และ Request detail ดั ง ค าอธิ บ ายที่ แ สดงใน
ตารางที่ 3

ภาพที่ 20 เมนูย่อย History log
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลในเมนู History
หัว ข้อ หลัก
Request summary

Request detail

หัว ข้อ ย่อย
Request succeed
Request failed
Request total
Request succeed date
Request failed date

ความหมาย
การแสดงข้อมูลผลการทางานโดยรวม
ของแต่ละสถานะการทางาน
จานวนการทางานที่สาเร็จ
จานวนการทางานที่ไม่สาเร็จ
จานวนการทางานทั้งหมด
ประวัติการแสดงข้อมูล
การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีส่ าเร็จ
การแสดงประวัติการส่งข้อมูลทีไ่ ม่สาเร็จ

