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โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 1 

1. บทน า 

1.1 วัตถุประสงค์ 

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนำขึ้นมำภำยใต้กลไก
ด้ำนกำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษำในกำร (1) จัดท ำรูปเล่มตำมรูปแบบเอกสำรที่ก ำหนด (2) รองรับกำรจัดส่งโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ (3) บันทึกผลกำรสอบ ข้อมูล
วิทยำนิพนธ์ และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำ
ของสถำบันกำรศึกษำ (Intellectual Repository) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับห้องสมุดในกำรสร้ำงคลังข้อมูล
งำนวิจัย และจัดส่งไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์ของ
ประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชำคมวิจัยและประชำชนผู้สนใจ 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ืออธิบำยรำยละเอียด กระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีกำรใช้งำนของ
ระบบไอทีสิสส ำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะใช้งำนในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) เป็นหลัก และมีกำรใช้งำน 
iThesis Add-in เป็นส่วนเสริมในกำรทดสอบ Template 

1.2 ค านิยาม 

เนื่องด้วยค ำเรียกวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำมีควำมแตกต่ำง
กัน อำทิเช่น วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอกของบำงสถำบันกำรศึกษำ เรียกว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บำง
สถำบันกำรศึกษำ ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ใช้ค ำเรียกเดียวกันว่ำ วิทยำนิพนธ์ ดังนั้นเพ่ือให้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนดนิยำมให้ค ำว่ำ วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎี
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก  

นอกจำกนี้ค ำเรียกสำรนิพนธ์ในระดับปริญญำโท แผน ข ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำก็มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิเช่น บำง
สถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ สำรนิพนธ์ และบำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนั้นเพ่ือให้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้ระบบฯ ไปในทิศทำงเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก ำหนดนิยำมให้ค ำว่ำ สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์ทดแทน
สารนิพนธ์  
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โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ : กำรก ำหนดให้สำรนิพนธ์มีกำรจัดท ำโครงร่ำงและ/หรือฉบับร่ำง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบำยของ
สถำบันกำรศึกษำซึ่งจะก ำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทีสิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก ำหนดกรอบกำรเขียน กำรบริหำรจัดกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบั บ
ร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำผ่ำนระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิต/นักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงกำรลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ  ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล้ำยคลึงของวิทยำนิพนธ์ผ่ำนโปรแกรมตรวจกำรลักลอกวรรณกรรม 
ชื่อ “อักขรำวิสุทธิ์” และจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจจำกโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หำกสถำบันกำรศึกษำก ำหนดให้ใช้งำน
มำกกว่ำ 1 โปรแกรม 

กำรใช้งำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม iThesis Add-in  ซึ่งเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะท ำงำนสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อมี
กำรแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือ มีกำรเปลี่ยนชื่อกรรมกำรสอบหรืออ่ืน ๆ เอกสำรที่ถูกสร้ำงขึ้นโดย add-
in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรำกฏในทุก ๆ ส่วนมีควำมสอดคล้องต่อกัน 

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบจะใช้งำน iThesis Add-in ในกรณีทดสอบกำรแก้ไขเทมเพลต   

ภำพรวมกำรท ำงำนของระบบไอทีสิสสำมำรถอธิบำยได้เป็นแผนภำพดังนี้  
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ภำพที่ 1 ภำพรวมกำรท ำงำนของระบบ 
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จำกภำพที่ 1 แสดงแผนภำพกำรด ำเนินงำนทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนกำรหลัก  
- ส่วนแรกเป็นกระบวนกำรใช้งำนของนิสิต/นักศึกษำ เพ่ือล็อกอินเข้ำสู่ระบบไอทีสิสผ่ำนหน้ำเว็บพอร์ทัล ด้วย

กำรใช้บัญชีผู้ใช้งำนของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งหำกสถำบันกำรศึกษำมีกำรใช้งำนระบบ AD หรือ LDAP นิสิต/
นักศึกษำจะสำมำรถใช้ Username และ Password ตำมท่ีสถำบันกำรศึกษำแจ้งไว้ได้  

- ส่วนถัดมำคือกระบวนกำรท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal) วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) และ
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนกำรที่แผนภำพจะใช้สีส้มอ่อนเป็นพ้ืนหลัง 
นิสิต/นักศึกษำจะส่งเอกสำรวิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักพิจำรณำอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส  

- ส่วนสุดท้ำยคือกระบวนกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ (Edit proposal) และกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(Revise Complete version) ที่ใช้สีม่วงอ่อนเป็นพ้ืนหลัง นิสิต/นักศึกษำจะส่งค ำร้องขอแก้ไขเอกสำร
วิทยำนิพนธ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักพิจำรณำอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส  

 

 
ภำพที่ 2 แผนภำพแสดงภำพรวมกำรท ำงำนของระบบไอทีสิสอย่ำงง่ำย 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีกำรส่งอีเมลมำยังผู้ใช้งำนในล ำดับต่ำง ๆ เช่น อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เจ้ำหน้ำที่
บัณฑิตศึกษำ และนิสิต/นักศึกษำ ซึ่งอีเมลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
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- อีเมลค ำร้องขอให้พิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะมีกำรแนบลิงก์ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรอนุมัติ
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ในระดับต่ำง ๆ เพ่ือเชื่อมต่อไปยังแบบฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส และไม่มี
กำรแนบลิงก์ส ำหรับกำรส่งส ำเนำอีเมลให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในกำรอนุมัติ แต่มีควำมเกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทรำบ
สถำนะ 

- อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะเป็นกำรแจ้งผล เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะกำร
อนุมัตเิอกสำรวิทยำนิพนธ์ แก่บุคคลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- อีเมลแจ้งมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบจำกนิสิต/นักศึกษำ 
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2. การใช้งานเว็บพอร์ทัล (Web portal) 

เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนส ำคัญส ำหรับกำรใช้งำนระบบไอทีสิส โดยผู้ดูแลระบบจะใช้งำนเว็บพอร์ทัลในกำร
ตรวจสอบข้อมูลกำรส่งวิทยำนิพนธ์ในล ำดับขั้นตอนต่ำง ๆ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลหลักต่ำง ๆ กำรตรวจสอบสถำนะ
ของระบบ กำรแก้ไขเทมเพลต และกำรดูแลรักษำระบบ  โดยเมนูกำรใช้งำนบนเว็บพอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิต
วิทยำลัยมีทั้งหมด 16 เมนู  ซึ่งกำรใช้งำนในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบำยในล ำดับถัดไป 

ส ำหรับกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล เจ้ำหน้ำที่จะต้องลงชื่อเข้ำใช้งำน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่ำน 
(password) ของตนเองก่อนจึงจะสำมำรถใช้งำนเมนูต่ำง ๆ บนเว็บพอร์ทัลได้  โดยฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ
จะวำงอยู่ทำงด้ำนขวำมือในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลดังภำพที ่3  

 
ภำพที ่3 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบ 

2.1 เมนู DASHBOARD 

เมน ูDashboard ใช้ส ำหรับดูข้อมูลสรุปต่ำง ๆ ในระบบไอทีสิส ซึ่งประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 
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2.1.1 Statistic & Usage  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบสถิติกำรใช้งำนระบบ โดยสำมำรถเลือกช่วงวันในกำรตรวจสอบข้อมูลได้ที่มุมขวำมุมบนในภำพที่ 
5 และคลิกที่ปุ่ม Apply โดยมีชุดข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งหมด 26 รำยกำร ดังนี้ 

 
ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงเมนู Dashboard 

 
ภำพที่ 5 ส่วนกำรเลือกช่วงเวลำกำรแสดงผล 
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ภำพที่ 6 ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนระบบ (1) 

1. Current Online แสดงปริมำณผู้ใช้งำนที่ก ำลังออนไลน์อยู่บนเว็บพอร์ทัลในขณะนั้น 
2. Approval request แสดงปริมำณกำรส่งค ำร้องกำรอนุมัติในกระบวนกำรต่ำง ๆ 
3. Approval action แสดงปริมำณค ำร้องวิทยำนิพนธ์ที่ได้รับกำรอนุมัติในกระบวนกำรต่ำง ๆ 
4. Approval no action แสดงปริมำณค ำร้องวิทยำนิพนธ์ที่ยังไม่รับกำรอนุมัติในกระบวนกำรต่ำง ๆ 
5. Save to Cloud & Plagiarism แสดงปริมำณกำร save to Cloud และ กำรตรวจกำรักลอกวิทยำนิพนธ์ผ่ำน

โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ 
6. Size of save to cloud bundle (MB) แสดงขนำดของไฟล์ที่ผู้ใช้งำน (นิสิต/นักศึกษำ) บันทึกเข้ำสู่ระบบแต่ละ

วัน ในช่วงเวลำที่ผู้ดูแลระบบก ำหนด 
7. Save to cloud & LaTex แสดงปริมำณกำรอัพโหลดไฟล์วิทยำนิพนธ์ที่เขียนด้วยโปรแกรม LaTex และปริมำณ

กำรบันทึกไฟล์วิทยำนิพนธ์ผ่ำน iThesis Add-in 
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8. Activate Add-in แสดงปริมำณผู้ใช้งำนที่ท ำกำร Activate Add-in 
9. Logins แสดงปริมำณกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบทั้งบน Web portal และ iThesisAdd-in 
10. Send message & Attached file แสดงปริมำณกำรส่งข้อควำมระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนิสิต/นักศึกษำ 

รวมทั้งกำรแนบไฟล์อื่นๆ เช่นไฟล์เอกสำรผลกำรทดลอง 
11. Add Publication แสดงปริมำณข้อมูลเอกสำรกำรตีพิมพ์ที่นิสิต/นักศึกษำบันทึกเข้ำสู่ระบบฯ 
12. Save data แสดงปริมำณกำรบันทึกข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

บทคัดย่อ ค ำส ำคัญ ข้อมูลกำรติดต่อ กิตติกรรมประกำศ และประวัติผู้วิจัย 
13. Send Approval แสดงปริมำณกำรส่งค ำร้องในกระบวนกำรต่ำง ๆ เช่น กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำก

อำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง 
กำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ กำรอนุมัติกำรแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และกำรอนุมัติกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ 

 
ภำพที่ 7 ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนระบบ (2) 
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ภำพที่ 8 ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนระบบ (3) 

14. Submision document & Scan barcode แสดงปริมำณกำรสร้ำงใบน ำส่งวิทยำนิพนธ์และกำรเก็บบันทึกผล
กำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ 

15. Import to IR & TDC แสดงปริมำณกำรส่งข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไปยัง IR ของสถำบันกำรศึกษำและ TDC-AS ของ 
สกอ. 

16. Dissemination (Allowed) แสดงจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ที่อนุญำตให้เผยแพร่ 
17. Dissemination (Not allowed) แสดงจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ไม่อนุญำตให้เผยแพร่ 
18. Student never logged in แสดงจ ำนวนนิสิตนักศึกษำท่ีไม่เคยเข้ำสู่ระบบ 
19. Researcher never logged in แสดงจ ำนวนอำจำรย์ที่ไม่เคยเข้ำสู่ระบบ 
20. Staff never logged in แสดงจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่เคยเข้ำสู่ระบบ 
21. The average day about the project’s student แสดงจ ำนวนวันเฉลี่ยในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของนิสิต

นักศึกษำ 
22. The average day about approval’s researcher แสดงจ ำนวนวันเฉลี่ยในกำรพิจำรณำอนุมัติของอำจำรย์ที่

ปรึกษำ 
23. The average day about approval’s staff แสดงจ ำนวนวันเฉลี่ยในกำรพิจำรณำอนุมัติของเจ้ำหน้ำที่

บัณฑิตศึกษำ 
24. Proposal not pass แสดงจ ำนวน Proposal ที่ไม่ผ่ำนกำรอนุมัติ 
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25. Send file to IR แสดงจ ำนวนกำรส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ไปยัง IR 
26. Send file to TDC แสดงจ ำนวนกำรส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ไปยัง TDC-AS  

 
ภำพที่ 9 ข้อมูลสถิติกำรใช้งำนระบบ (4) 

2.1.2 Fact & Figure  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบสถิติข้อมูลที่ส ำคัญในระบบ โดยมีชุดข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งหมด 9 รำยกำร ดังนี้ 
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ภำพที่ 10 ข้อมูลสถิติที่ส ำคัญใน Fact & Figure 

 
1. Curriculum of Doctoral Degree แสดงจ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำเอก (Doctor Degree) 
2. Curriculum of Master Degree แสดงจ ำนวนหลักสูตรระดับปริญญำโท (Master Degree) 
3. Number of external committee แสดงจ ำนวนคณะกรรมกำรภำยนอก 
4. Total Advisor แสดงจ ำนวนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
5. No Proposal แสดงจ ำนวนนิสิตนักศึกษำท่ียังไม่ท ำโครงร่ำงฯ  
6. Completed Proposals แสดงจ ำนวนโครงร่ำงฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว 
7. Completed Version แสดงจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว 
8. Barcoded แสดงจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเล่ม (scan barcode) แล้ว 
9. Completed Proposals แสดงแนวโน้มจ ำนวนโครงร่ำงฯ ที่ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
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2.2 เมนู PROPOSAL 

เมนู Proposal ใช้ส ำหรับตรวจสอบรำยกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ส ำหรับรูปแบบกำรวิจัยที่มีกำรท ำเอกสำรโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ ตำมคณะ ตำมภำคกำรศึกษำ โดยจะมีข้อมูลกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งสำมำรถ 
Export เป็นไฟล์ CSV ได้  

 
ภำพที่ 11 ตัวอย่ำงเมนู PROPOSAL 

1. คลิกเมนู PROPOSAL เพ่ือแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่มีกำรท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
(Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดของแต่ละสถำบันกำรศึกษำ ส ำหรับในตัวอย่ำงหมำยถึงมีประเภท
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์), Thesis (วิทยำนิพนธ์), Independent Study (กำรค้นคว้ำ
อิสระ) และ Thematic paper (สำรนิพนธ์) ที่มีกำรท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ในระบบไอทีสิส 

2. เลือกข้อมูลวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรตรวจสอบข้อมูล 
3. เลือกเงื่อนไขในกำรตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ 

3.1. Approval Proposal Year (ภำค/ปีกำรศึกษำท่ีได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์) 
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยำลัย) 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 14 

3.3. Field of Study (สำขำวิชำ): จะสำมำรถเลือกได้ในกรณีที่ระบุคณะ 
4. คลิกปุ่ม Display เพ่ือแสดงข้อมูล ระบบจะแสดงผลข้อมูลดังภำพที่ 11  
5. คลิก Export as CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้
6. ส่วนของกำรแสดงสถำนะพร้อมจ ำนวนของกำรพิจำรณำอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
7. ตัวช่วยกำรค้นหำข้อมูลโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  
8. ส่วนของกำรแสดงผลรำยกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

8.1. Thesis Topic จะแสดงข้อมูลรหัสนิสิตนักศึกษำ หัวข้อวิทยำนิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ ชื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำหลัก วันที่ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักอนุมัติ  

8.2. Approved date จะแสดงข้อมูลกำรอนุมัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ พร้อมวันที่
และเวลำ  

หมายเหตุ : ผู้ดูแลระบบจะไม่มีสิทธิ์ในกำรอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ ระบบจะไม่ปรำกฎเครื่องหมำย External link 
แต่จะแสดงเพียงสถำนะ none หรือ approved เท่ำนั้น 

2.3 เมนู DRAFT VERSION 

เมนู DRAFT VERSION ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงส ำหรับรูปแบบกำรวิจัยที่มีกำรท ำ
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ตำมคณะ ตำมภำคกำรศึกษำ โดยจะมีข้อมูลกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งสำมำรถ 
Export เป็นไฟล์ CSV ได้ โดยวิธีกำรใช้งำนจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.2  

 
ภำพที่ 12 ตัวอย่ำงเมนู DRAFT VERSION 
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หมายเหตุ : รูปแบบกำรวิจัยที่จะปรำกฎเป็นเมนูย่อยว่ำประเภทใดจะมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงขึ้นอยู่กับข้อก ำหนด
ของแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

2.4 เมนู COMPLETE VERSION 

เมนู COMPLETE VERSION ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตำมคณะ ตำมภำคกำรศึกษำ 
โดยจะมีข้อมูลกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งสำมำรถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้ โดยวิธีกำรใช้งำนจะเป็นลักษณะ
เดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 2.2  

 
ภำพที่ 13 ตัวอย่ำงเมนู COMPLETE VERSION 

2.5 เมนู GRADUATION LOOKUP 

เมนู Graduation Lookup ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งนิสิตนักศึกษำภำยในสถำบันกำรศึกษำ 
และข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่อยู่ที่ สกอ. โดยมีส่วนประกอบกำรใช้งำนดังนี้  
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ภำพที่ 14 เมนู GRADUATION LOOKUP 

1. ส่วนของกำรกรองข้อมูล สำมำรถเลือกค้นหำข้อมูลจำกภำยในระบบไอทีสิสของสถำบันกำรศึกษำ หรือขอ
ค้นหำข้อมูลของสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ผ่ำนกำรบริกำรข้อมูลของ สกอ. ซึ่งสำมำรถเลือกปีกำรศึกษำ และ
ภำคกำรศึกษำได้ 

2. สำมำรถค้นหำจำกชื่อหรือเลขประจ ำตัวประชำชนของนิสิตนักศึกษำได้ 

2.6 เมนู MANAGE STUDENT 

เมน ูManage Student ใช้ส ำหรับตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ  
1. สำมำรถกรองข้อมูลนิสิตนักศึกษำตำมสถำนะต่ำง ๆ ได้แก่ ผู้ใช้งำนทั้งหมด (All) ผู้ใช้งำนที่ Active account 

แล้ว (Active) ผู้ใช้งำนที่อยู่ในระหว่ำงรอกำร Active account (Pending) ผู้ใช้งำนที่มีรำยชื่อ แต่ยังไม่ได้เริ่ม
ใช้งำนระบบ (None) 

2. สำมำรถค้นหำตำมข้อมูลต่ำง ๆ ของนิสิตนักศึกษำได้ เช่น รูปแบบกำรวิจัย ปีที่เข้ำศึกษำ (จำกรหัสนิสิต
นักศึกษำ 2 ตัวแรก) และคณะ/สังกัด โดยคลิกที่ Refine account จำกนั้นเลือกเงื่อนไขที่ต้องกำร และคลิก
ปุ่ม Refine (หมำยเลข 3) 

3. คลิก Export as CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้
4. ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำใดที่ไม่มีกำรใช้ระบบพิสูจน์ตัวบุคคลไม่ว่ำจะเป็น AD หรือ LDAP จะใช้งำนเมนูนี้

ส ำหรับส่ง Activate account ไปยังนิสิต/นักศึกษำ โดยกำรคลิกที่  “Send access key” ที่ส่วนของ 
Operations ดังภำพที่ 15  
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ภำพที่ 15 เมนู MANAGE STUDENT 

2.7 เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER 

เมนู Manage Advisor/Examiner ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรภำยนอกสถำบัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 
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ภำพที่ 16 เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER 

2.7.1 List of Advisors/Examiners  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลอำจำรย์และกรรมกำรภำยนอก พร้อมทั้งยังสำมำรถเพ่ิมเติมข้อมูลกรรมกำรภำยนอกได้ โดย
กรอกข้อมูลต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม Add Examiner ดังภำพที่ 16  

2.7.2 Manage Affiliation  

ใช้ส ำหรับจัดกำรข้อมูลสังกัดของกรรมกำรภำยนอก ซึ่งสำมำรถเพ่ิมข้อมูลได้โดยกำรกรอกข้อมูลต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน 
และคลิกปุ่ม Add Affiliation 
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ภำพที่ 17 เมนูย่อย Manage Affiliation 

2.8 เมนู IMPORT & SYNC DATA 

เมนู Import & Sync Data ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลต้นทำง โดยผู้ดูแลระบบสำมำรถเลือกรำยกำร
ข้อมูลที่ต้องกำรถ่ำยโอนข้อมูลมำยังเครื่องของระบบ iThesis ซึ่งประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 
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ภำพที่ 18 เมนู IMPORT & SYNC DATA 

2.8.1 Database Synchronization  

ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งได้สร้ำง View ไว้ให้เครื่อง CDS (Data gateway) 
ไปดึงข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกข้อมูลที่ต้องกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำก Sync list 
2. คลิกปุ่ม Sync now ระบบจะด ำเนินกำรถ่ำยโอนข้อมูล พร้อมแสดงสถำนะดังภำพที่ 18 โดยสำมำรถดูประวัติ

ได้ที่ SYNC HISTORY + 
3. สำมำรถคลิก View data เพ่ือแสดงข้อมูลระหว่ำง CDS และ iThesis ในลักษณะตำรำงข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลได้ 
4. กรณีมีกำรใช้งำนระบบ iThesis Portfolio สำมำรถเลือกเพ่ือส่งข้อมูล (sync) ไปยังระบบ iThesis Portfolio 
5. คลิก Export as CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้

2.8.2 Data Interchange Sync  
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ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีทำง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งจะเป็นรำยกำรวำรสำรในเมนู 
Journal Management หัวข้อ 2.12.3 

 
ภำพที่ 19 เมนูย่อย Data Interchange Sync 

2.9 เมนู SYSTEM STATUS 

เมนู System Status เป็นเมนูส ำหรับตรวจสอบสถำนะของกำรเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรตรวจสอบ
เนื้อที่กำรใช้งำนของระบบไอทีสิส ซึ่งประกอบด้วย 2 เมนูย่อยดังนี้ 
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ภำพที่ 20 เมนู SYSTEM STATUS 

2.9.1 Server Connection  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบสถำนะกำรเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ดังภำพที่ 20 โดยหำกพบสถำนะเป็น DOWN ทำงผู้ดูแลระบบ
ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริกำรเครื่องแม่ข่ำยตำมรำบกำรที่พบปัญหำ 

2.9.2 Utilization  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบเนื้อท่ี (File) และไฟล์ประวัติกำรใช้งำน (Log) ของระบบย้อนหลัง 7 วัน ดังภำพที่ 21 
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ภำพที่ 21 เมนูย่อย Utilization 

2.10 เมนู ROLES & CAPABILITIES 

เมนู Roles & Capabilities ส ำหรับจัดกำรข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนระบบทั้งเจ้ำหน้ำที่บัณฑิต
วิทยำลัย เจ้ำหน้ำที่หลักสูตร และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ประกอบไปด้วย 2 เมนูย่อย ดังนี้ 
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ภำพที่ 22 เมนู ROLES & CAPABILITIES 

2.10.1 Graduate Staff  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบรำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลบัณฑิตศึกษำ โดยจะแสดงข้อมูลชื่อ อีเมลส ำหรับติดต่อ แบ่งกลุ่มตำม
คณะ (Faculty) และตำมสำขำวิชำ (Major / Field of Study) ที่รับผิดชอบดังภำพที่ 22 ซึ่งสำมำรถคลิก Export as 
CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได้ 

2.10.2 Manage Staff  

ใช้ส ำหรับก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนระบบของเจ้ำหน้ำที่ทั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลบัณฑิตศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกที่สถำนะ None เพ่ือเปิดบัญชีผู้ใช้งำน (Activate) ระบบจะส่งเมลแจ้งสถำนะกำรเปิดใช้งำนระบบให้
เจ้ำของบัญชีผู้ใช้งำนทรำบตำมอีเมลที่ระบุไว้ในฐำนข้อมูล 

2. คลิกสัญลักษณ์ฟันเฟืองที่ท้ำยรำยกำรชื่อของเจ้ำหน้ำที่ ระบบจะแสดงส่วนฟอร์มของกำรตั้งค่ำสิทธิ์กำรใช้งำน
ระบบดังภำพที่ 23  
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3. สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ให้เป็นเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำหรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 
4. กรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ 

a. Permissions setting: สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ำนอื่นในระดับหลักสูตรได้หรือไม่ 
b. Enable approve: สำมำรถอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์ได้หรือไม่ ซึ่งถ้ำได้สำมำรถเลือกคณะ/

สำขำวิชำที่ต้องกำรให้สิทธิ์ คลิกท่ีปุ่ม Add เนื่องจำกบำงสถำบันกำรศึกษำอำจจะมีเจ้ำหน้ำที่ 1 คนที่
ดูแลมำกกว่ำ 1 คณะ/สำขำวิชำ โดยกรณีเลือกให้สิทธิ์ระดับคณะ จะสำมำรถได้รับสิทธิ์ทุกสำขำวิชำ
โดยอัตโนมัติ 

5. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
ภำพที่ 23 เมนูย่อย Manage Staff 

2.11 เมนู MANAGE WORKFLOW 

เมนู MANAGE WORKFLOW ใช้ส ำหรับจัดกำรเอกสำรอื่น ๆ ที่ทำงสถำบันกำรศึกษำต้องกำรใช้งำนเพ่ิมเติมประกอบ
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนหลักของระบบไอทีสิส ประกอบไปด้วย 3 เมนูย่อย ดังนี้ 

2.11.1 Document control 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 26 

ใช้ส ำหรับสร้ำงแบบฟอร์มเอกสำรที่ทำงสถำบันกำรศึกษำต้องกำรใช้งำน เพ่ือก ำหนดในกระบวนกำรท ำงำน 
(Workflow) ให้นิสิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดไปใช้งำนผ่ำนระบบไอทีสิสได้ ซึ่งสำมำรถน ำข้อมูลที่มีในระบบมำ
แสดงในแบบฟอร์มดังกล่ำว ผ่ำนกำรตั้งค่ำตัวแปรบนเอกสำร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิก Create new เพ่ือสร้ำงเอกสำรใหม่ 
2. กรอกข้อมูลรหัสแบบฟอร์มเอกสำรและชื่อเอกสำร 
3. สร้ำงเอกสำรโดยใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในส่วนของ content 
4. คลิก Variables เพ่ือแสดงรำยกำรตัวแปรที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ให้สำมำรถใช้งำนข้อมูลบนเอกสำรได้ 
5. สำมำรถคลิกที่ตัวแปรที่ต้องกำร เพ่ือคัดลอก (copy) สำมำรถน ำไปวำงในต ำแหน่งบนเอกสำรที่ต้องกำรได้ 
6. คลิก Back เพ่ือย้อนกลับไปหน้ำสร้ำงเอกสำร 

 
ภำพที่ 24 เมนูย่อย Document control 
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ภำพที่ 25 รำยกำรตัวแปรที่สำมำรถใช้งำนในเอกสำรได้ 

2.11.2 Receive form 

ใช้ส ำหรับก ำหนดค่ำที่เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตจะต้องบันทึกข้อมูล เมื่อมีกำรตรวจสอบแบบฟอร์มเอกสำรที่นิสิตนักศึกษำส่ง
มำ โดยสำมำรถก ำหนดรูปแบบของข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ เช่น ตัวเลือก ( radio) วันที่ (date) และข้อควำม
ตัวอักษร (text) เป็นต้น ซึ่งสำมำรถก ำหนดได้ว่ำข้อมูลใดมีควำมจ ำเป็นต้องกรอกเข้ำสู่ระบบ (Required) 

 
ภำพที่ 26 เมนูย่อย Receive form 
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2.11.3 Workflow 

ใช้ส ำหรับก ำหนดแบบฟอร์มเอกสำรที่จัดท ำขึ้นในเมนู Document control และ Receive form ลงในกระบวนกำร
ท ำวิทยำนิพนธ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกแบบฟอร์มเอกสำรที่ต้องกำร 
2. เลือกรูปแบบกำรวิจัยที่ต้องกำรก ำหนดใช้งำนเอกสำร 
3. เลือกกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ต้องกำรก ำหนดใช้งำนเอกสำร 
4. คลิก Apply 
5. กรณีท่ีมีนิสิตนักศึกษำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดแล้ว จะไม่สำมำรถลบกำรก ำหนดแบบฟอร์ม

เอกสำรได้ (Modification disable) 

 
ภำพที่ 27 เมนูย่อย Workflow 

2.12 เมนู APPLICATION SETTINGS (SYSTEM SETTINGS) 

เมนู Application Settings (หรือเมนู System Settings เดิม) ใช้ส ำหรับกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ ที่ใช้งำนของระบบไอทีสิส 
ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อย 8 เมนู ดังนี้ 
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2.12.1 Academic Year  

ใช้ส ำหรับกำรตั้งค่ำวันสุดท้ำยของภำคเรียน ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ตำมปีกำรศึกษำ โดยมีวิธีกำรใช้งำนดังนี้ 

 
ภำพที่ 28 เมนูย่อย Academic Year 

1. คลิก Add new เพ่ือเพ่ิมข้อมูลใหม่ 
2. ตั้งค่ำวันสุดท้ำยของภำคเรียน ปีกำรศึกษำ และภำคกำรศึกษำ 
3. คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. คลิก Export as CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้

2.12.2 Email & Contents  

ใช้ส ำหรับแก้ไขหัวข้อและเนื้อหำของอีเมลในขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ส่งจำกระบบไอทีสิส โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกอีเมลที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลเทมเพลตที่ถูกก ำหนดไว้ในปัจจุบัน 
2. สำมำรถแก้ไขหัวข้ออีเมล (Subject) ได้ตำมควำมต้องกำร  
3. แก้ไขเนื้อหำอีเมลที่ส่วนของ Editor ระบบจะแสดงผลตัวอย่ำงเนื้อหำอีเมลในส่วนของ Preview  
4. คลิกปุ่ม Save this template เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกที่ Rollback to original เมื่อต้องกำรกลับไปใช ้

ค่ำตั้งต้น 
5. สำมำรถคลิกที่ Variable description เพ่ือแสดงตำรำงข้อมูลตัวแปรต่ำง ๆ ที่ต้องกำร แสดงผลจำก

ฐำนขอ้มูล เพ่ือน ำมำก ำหนดในเนื้อหำของอีเมลได้ดังภำพที่ 30 
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ภำพที่ 29 เมนูย่อย E-mail & Contents 

 

 
ภำพที่ 30 กำรแสดงผลรำยละเอียดตัวแปรที่ใช้งำนในอีเมล 
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2.12.3 Journal Management  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบและแก้ไขรำยกำรวำรสำรซึ่งถ่ำยโอนมำจำกฐำนข้อมูลที่ทำง สกอ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ จำกเมนู 
IMPORT & SYNC DATA ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิมเติมข้อมูลวำรสำรได้ โดยกำรคลิก Add Journal แล้วกรอกข้อมูล
ต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลส่วนที่เพ่ิมนี้จะเป็นข้อมูลเฉพำะในระบบไอทีสิสของสถำบันกำรศึกษำเท่ำนั้น ไม่มีกำรถ่ำย
โอนไปสู่สถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ หรือส่งกลับไปยังฐำนข้อมูลของ สกอ. นอกจำกนั้นยังสำมำรถคลิก Export as CSV 
เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้

 
ภำพที่ 31 เมนูย่อย Journal Management 
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ภำพที่ 32 แบบฟอร์มกำรเพ่ิมวำรสำรในระบบไอทีสิส 

2.12.4 Condition Settings  

ใช้ส ำหรับบำงสถำบันกำรศึกษำที่ต้องกำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ โดยจะต้องมีกระบวนกำรด้ำน
เทคนิคเพ่ิมเติมในกำรให้ระบบไอทีสิสเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลของนิสิต/นักศึกษำกับระบบของสถำบันกำรศึกษำตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดในระบบไอทีสิส ได้แก่ 

• Complete on course registration (กำรลงทะเบียนเรียนครบถ้วน) 

• English proficiency examination (กำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ) 

• Test of information technology skill (กำรทดสอบทักษะด้ำนไอที) 

• Research Ethics Course (หลักสูตรจริยธรรมด้ำนกำรวิจัย) 
โดยมีขั้นตอนในกำรสร้ำงเงื่อนไขในระบบไอทีสิส ดังนี้ 

1. เลือกเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ โดยสำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 เงื่อนไข  
2. เลือกประเภทกำรท ำวิทยำนิพนธ์ (qualification type) ที่ต้องกำรก ำหนดเงื่อนไข 
3. เลือกคณะที่ต้องกำรก ำหนดเงื่อนไข 
4. สำมำรถเลือกสำขำกำรศึกษำท่ีต้องกำรก ำหนดเงื่อนไข  
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5. คลิกปุ่ม Create condition เพ่ือบันทึกเง่ือนไข 

 
ภำพที่ 33 เมนูย่อย Condition settings 

 

 
ภำพที่ 34 กำรเลือกสำขำท่ีต้องกำรก ำหนดเงื่อนไข 
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2.12.5 Authentication Method  

ใช้ส ำหรับเลือกโหมดกำรใช้งำนระบบพิสูจน์ตัวบุคคล โดยเริ่มต้นกำรใช้งำนระบบในสภำวะปกติจะใช้งำน LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol)  หรือ AD (Active Directory)  ขึ้นอยู่ กับระบบพิสูจน์ตั วตนของ
สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งหำกระบบพิสูจน์ตัวตนมีปัญหำสำมำรถเลือกใช้งำนเป็น local account เพ่ือใช้งำนระบบผ่ำน
กำรพิสูจน์ตัวตนในระบบไอทีสิสเอง โดยนิสิต/นักศึกษำจะต้องใช้ username และ password จำกเมลที่ได้รับจำก
ระบบหลังจำกเข้ำใช้งำนระบบครั้งแรก แต่หำกนิสิต/นักศึกษำไม่มีข้อมูล local account สำมำรถคลิกที่ Forget 
password ที่หน้ำแรกของระบบได ้

 
ภำพที่ 35 เมนูย่อย Authentication Method 

2.12.6 CDS Check-Up  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อง CDS ในกำรตั้งค่ำและกำรเชื่อมต่อต่ำง ๆ หำกรำยกำรใดมีสถำนะปกติ 
พร้อมใช้งำนจะแสดงสถำนะ OK กรณีสถำนะไม่เชื่อมต่อไม่สมบูรณ์จะมีสถำนะเป็น NOT OK ดังภำพที่ 36 
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ภำพที่ 36 เมนูย่อย CDS Check-Up 

2.12.7 iThesis Check-Up  

ใช้ส ำหรับตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อง iThesis Server หำกรำยกำรใดมีสถำนะปกติ พร้อมใช้งำนจะแสดงสถำนะ 
OK ดังภำพที่ 37 

 
ภำพที่ 37 เมนูย่อย iThesis Check-Up 
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2.12.8 Documents & Downloads  

ใช้ส ำหรับอัพโหลดสื่อกำรสอนทั้งในรูปแบบเอกสำรหรือวีดีโอ และวำงไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Add-in เวอร์ชันล่ำสุดดัง
ภำพที่ 38 เพ่ือให้นิสิตนักศึกษำดำวน์โหลดไปติดตั้งใช้งำน 

1. Tutorials เป็นส่วนของสื่อกำรสอนและกำรเรียนรู้กำรใช้งำนระบบของนิสิตนักศึกษำที่สำมำรถใช้งำนได้ที่
หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล ซึ่งสำมำรถวำงไฟล์เอกสำร (document) .pdf และข้อมูลลิงก์ (media link) ที่
ต้องกำรแสดงวีดีโอหรือเว็บไซต์ที่ต้องกำรได้ดังภำพที่ 39 และภำพที่ 40 

2. Add-in เป็นส่วนของกำรอัพโหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Add-in ซึ่งนิสิตนักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดใช้งำนได้
ที่หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล เมนู Microsoft Word Add-in ดังภำพที่ 41  

หมายเหตุ : ใน iThesis Add-in Version 1.2.3 เป็นต้นไป จะรองรับกำร update version โดยผู้ใช้งำนไม่
จ ำเป็นต้องถอนกำรติดตั้ง และดำวน์โหลดไฟล์ไปติดตั้งใหม่ แต่สำมำรถ update ขณะใช้งำน iThesis Add-in ได้
เลย โดยผู้ดูแลระบบจะต้องอัพโหลดไฟล์ Patch และ Patch detail revision ที่เมนูนี ้

 
ภำพที่ 38 เมนูย่อย Documents & Downloads 
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ภำพที่ 39 ตัวอย่ำงเอกสำรสื่อกำรเรียนรู้ในเมนู Tutorials 

 

 
ภำพที่ 40 ตัวอย่ำงสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอที่เมนู Tutorials 
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ภำพที่ 41 ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Add-in ที่เมนู Microsoft Word Add-in 

2.13 เมนู SYSTEM CONFIGURATION 

เมนู System Configuration เป็นเมนูส ำหรับแสดงค่ำ Configuration ต่ำง ๆ ที่ได้มีกำรปรับแต่งไว้ตั้งแต่เมื่อติดตั้ง
ระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนในบทบำทผู้ดูแลสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลต่ำง ๆ ได้ ซึ่งใน System Configuration จะมี
รำยกำรปรับแต่งที่ส่ งผลกระทบต่อกำรใช้งำนระบบ ดังนั้นผู้ดูแลระบบควรปรึกษำกับทีมที่ปรึกษำขอ ง
สถำบันกำรศึกษำที่ให้บริกำรสนับสนุนกำรใช้งำนระบบ แต่อย่ำงไรก็ดีจะมีรำยกำรปรับแต่งที่ทำงสถำบันกำรศึกษำ
สำมำรถด ำเนินกำรได้เองดังตำรำงที่ 1 
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ภำพที่ 42 เมนู SYSTEM CONFIGURATION 

 
ตำรำงที่ 1 รำยกำรปรับแต่งระบบ (Configuration) ที่สถำบันกำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 หัวข้อ รายการ ค าอธิบาย 
1 ADDIN Create Figures and 

Tables of Contents by 
using Add-in 

กำรใช้งำนสำรบัญรูปและตำรำงด้วย iThesis Add-in 

2 ADVISOR Allow advisor to use 
PDF compare 

กำรใช้งำนเปรียบเทียบไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงและ
ฉบับสมบูรณ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

3 AUTHEN Authen approval กำรใช้งำนระบบพิสูจน์ตัวบุคคลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เมื่อเปิดหน้ำอนุมัติ 

4 BACKUP Maximum allowed size 
for uploaded revision 
(MB) 

ขนำดไฟล์สูงสุดที่อนุญำตให้อัพโหลด 

5 CONTACT Contact Email อีเมลติดต่อทีมสนับสนุนกำรใช้งำนของ
สถำบันกำรศึกษำ 

6 CV Created CV by student กำรสร้ำง CV แทนหน้ำประวัติในเล่มวิทยำนิพนธ์ 
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7 EMAIL Email sender : Cc ก ำหนดอีเมลที่ต้องกำรให้ส ำเนำถึงเม่ือมีกำรส่งอีเมล
ออก 

8 EMAIL Email sender : Bcc ก ำหนดอีเมลที่ต้องกำรให้ส ำเนำลับถึงเม่ือมีกำรส่งอีเมล
ออก 

9 EMAIL Email sender : Name ก ำหนดชื่อผู้ส่งอีเมล เช่น OHEC iThesis 2017 

10 EXPORT Export as csv กำรใช้งำนส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV 

11 GOOGLE Sign-in with Google 
account 

กำรเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชี Google ตำมอีเมลของ
สถำบันกำรศึกษำ 

12 GOOGLEDRIVE Backup to Google Drive กำรส ำรองข้อมูลด้วยบัญชี Google 
13 IR Allowing attach files to 

Dspace 
กำรส่งไฟล์แนบประกอบเล่มวิทยำนิพนธ์ไปยังคลัง
ปัญญำสถำบันกำรศึกษำ 

14 MENU Fact & Figure กำรใช้งำนเมนู Fact & Figure 

15 MENU Enable the literature 
search feature 

กำรใช้งำนเมนู literature search 

16 MENU Display researcher's 
publications 

กำรแสดงผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

17 MENU Enable to search 
publication and theses 

กำรค้นหำผลงำนตีพิมพ์และวิทยำนิพนธ์ 

18 MENU Enable planning and 
milestone feature 

กำรใช้งำนเมนู planning and milestone เพ่ือวำง
แผนกำรท ำวิจัย 

19 MICROSOFT Sign-in with Microsoft 
account 

กำรเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ตำมอีเมลของ
สถำบันกำรศึกษำ 

20 ONEDRIVE Backup to OneDrive กำรส ำรองข้อมูลด้วยบัญชี Microsoft 
21 PLANNING Planning & Milestone 

approval 
กำรพิจำรณำอนุมัติแผนกำรวิจัยโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

22 POLICY Publishing to media 
policy 

ก ำหนดค ำชี้แจงในกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพน์บนสื่อ
มีเดีย 

23 POLICY Publishing to website 
policy 

ก ำหนดค ำชี้แจงในกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพน์บน
เว็บไซต์ (คลังปัญญำ) 
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24 RESEARCH Annotation Tool กำรใช้งำนเครื่องมือให้ข้อแนะน ำบนเล่มวิทยำนิพนธ์ 
(Annotation) 

25 RESEARCH Research watermark ก ำหนดไฟล์ลำยน้ ำเพื่อเป็นพ้ืนหลังในหน้ำเอกสำร
วิทยำนิพนธ์ก่อนส่งไปยัง IR 

26 RESEARCH Maximum research 
evidence size (MB) 

ก ำหนดขนำดสุงสุดของไฟล์แนบประกอบเล่ม
วิทยำนิพนธ์ 

27 RESEARCH Mapping research actor ก ำหนดผู้กรอกข้อมูลรำยงำนประกอบเล่มวิทยำนิพนธ์ 
เช่น ผลกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ กำรจัดกลุ่มกำร
วิจัย เป็นต้น 

28 RESEARCH Replace research 
mapping with ISCED 

กำรใช้งำนกำรจัดกลุ่มกำรวิจัยด้วย ISCED 

29 RESEARCH Append or replace 
research mapping with 
ISCED 

กำรจัดกลุ่มกำรวิจัยด้วย ISCED แทนกลุ่มกำรวิจัย 
(Research Type) 

30 RESEARCH Create pptx file from 
research 

กำรสกัดไฟล์รูปภำพจำกเล่มวิทยำนิพนธ์เพ่ือสร้ำงไฟล์ 
pptx  

31 RESEARCH Proposal Committee กำรก ำหนดชุดกรรมกำรสอบโครงร่ำงฯ แยกจำก
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

32 SYNC Sync committee 
description 

ก ำหนดค ำอธิบำยส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูลหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์และคณะกรรมกำรสอบ 

33 SYNC Committee กำรถ่ำยโอนข้อมูลคณะกรรมกำรสอบจำกฐำนข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำ (View) 

34 SYNC Thesis topic กำรถ่ำยโอนข้อมูลหัวข้อวิทยำนิพนธ์จำกฐำนข้อมูล
สถำบันกำรศึกษำ (View) 

35 TEMPLATE Background color ก ำหนดสีของเว็บพอร์ทัล 

36 TEMPLATE Application footer ก ำหนดตัวอักษรที่ส่วนท้ำยของเว็บพอร์ทัล 
37 TEMPLATE Template icon ก ำหนดไอคอนของเว็บพอร์ทัล 

38 TEMPLATE Logo of institution ก ำหนดสัญลักษณ์ของสถำบันกำรศึกษำ 

39 TEMPLATE Application name ก ำหนดชื่อระบบในส่วนบนของเว็บพอร์ทัล 
40 TEMPLATE Application owner ก ำหนดชื่อหน่วยงำนเจ้ำของระบบในส่วนบนเว็บพอร์ทัล 
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41 TEMPLATE color theme ก ำหนดสีส่วน Login อำจำรย์ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ 

 

2.14 เมนู INTELLECTUAL REPOSITORY 

เมนู Intellectual Repository เป็นเมนูส ำหรับจัดกำรข้อมูลเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะน ำเข้ำคลังปัญญำของ
สถำบันกำรศึกษำ (IR) ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นหน้ำที่กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 

 
ภำพที่ 43 เมนู INTELLECTUAL REPOSITORY 

2.14.1 Transfer & Export  

ใช้ส ำหรับส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ (IR) โดยมีวิธีกำรใช้งำน ดังนี้ 
1. เลือกคณะที่ต้องกำรส่งข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังภำพที่ 43  
2. ระบบจะแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล โดยกำรแสดงผลของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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ภำพที่ 44 เมนูย่อย Transfer & Export 

• กรณีท่ีไม่พบข้อมูลที่พร้อมส่งไปยังคลังปัญญำของทำงสถำบัน 
ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 44 “Not found complete thesis or independent study” หมำยถึง 

คณะดังกล่ำวไม่มีวิทยำนิพนธ์ที่พร้อมส่ง  

• กรณีท่ีมีข้อมูลพร้อมส่งไปยังคลังปัญญำของทำงสถำบัน 
ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 45  ระบบจะแสดงจ ำนวนเล่มวิทยำนิพนธ์ที่พร้อมส่งเข้ำ IR ท้ำยชื่อ และ

แสดงรำยกำรนิสิต/นักศึกษำที่เลือกเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ผ่ำนเว็บไซต์ หรือถึงก ำหนดระยะเวลำที่ยินยอมให้
สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ได้เท่ำนั้น  

 
ภำพที่ 45 ตัวอย่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งไป IR 

3. ท ำเครื่องหมำยลงบนหน้ำรำยชื่อที่ต้องกำรส่งข้อมูลไปยัง IR หรือในกรณีที่มีข้อมูลมำกกว่ำ 1 รำยกำร 
สำมำรถคลิกท่ีปุ่ม Check All เพ่ือเลือกรำยชื่อทั้งหมดท่ีปรำกฎได้ 

4. คลิกท่ีปุ่ม Transfer เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง IR 

2.14.2 Configuration  

เป็นเมนูส ำหรับตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อของระบบไอทีสิสไปยัง IR โดยแบ่งกำรก ำหนดค่ำของกำรเชื่อมต่อออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 
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ภำพที่ 46 เมนูย่อย Configuration 

1. Secure shell configuration (SSHv2) คือ กำรก ำหนดค่ำช่องทำงกำรรับ-ส่งข้อมูลจำกระบบฯ ไปยังคลังปัญญำ 
ซึ่งมีฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) SSH Address หรือเลข IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลำยทำงที่
ต้องกำรเชื่อมต่อ (2) SSH Username หรือบัญชีรำยชื่อที่ใช้ลงชื่อเข้ำใช้งำน และ (3) SSH Password หรือ
รหัสผ่ำน 

2. Digital intellectual repository configuration (DSpace) คือ กำรก ำหนดค่ำกำรเข้ำถึงของคลังปัญญำ ซึ่งมี
ฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) DSPace Address หรือเลข IP address ของเครื่อง DSpace ที่เก็บข้อมูล
วิทยำนิพนธ์ (2) DSpace cli path หรือก ำหนดเส้นทำงไปยัง DSpace และ (3) E-Person username หรือ 
username ที่ใช้ในกำรเข้ำไปยัง DSpace 

2.14.3 Collections  

เป็นเมนูที่ส ำหรับตรวจสอบ แก้ไข หรือเพ่ิมข้อมูลหมำยเลข Collection ID  ซึ่งเป็นหมำยเลขที่บ่งชี้ถึงคณะบน 
DSpace ดังภำพที่ 47 สำมำรถแบ่งกำรใช้งำนได้เป็น 2 ลักษณะ 
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1. กำรเพ่ิมหรือกำรแก้ไขข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกด้วยกำรกดปุ่ม Save ที่
วำงอยู่ทำงด้ำนล่ำงของฟอร์มกำรกรอกข้อมูล 

2. กำรล้ำงข้อมูล เมื่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดต้องกำรล้ำงข้อมูลหมำยเลข Collection ID ที่เคยก ำหนดค่ำไว้ในฟอร์ม 
สำมำรถคลิกท่ี Reset config 

 
ภำพที่ 47 เมนูย่อย Collecttions 
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2.14.4 History 

เป็นเมนูส ำหรับตรวจสอบประวัติกำรถ่ำยโอนข้อมูล สถำนะกำรเชื่อมต่อจำกระบบไอทีสิสไปยัง IR และยังสำมำรถคลิก 
Download เพ่ือบันทึกไฟล์ IR Bundle ได้แก่ ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรใส่ลำยน้ ำ เมตำเดต้ำ พร้อมไฟล์
แนบหลักฐำนประกอบเล่มวิทยำนิพนธ์ (ถ้ำมี) ออกมำได้ 

 
ภำพที่ 48 เมนูย่อย History 
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ภำพที่ 49 กำรดำวน์โหลด IR bundle 

2.14.5 Backup Thesis/IS 

เป็นเมนูส ำหรับผู้ดูแลระบบใช้ส ำหรับตรวจสอบประวัติ และกำรส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ของระบบไอทีสิส 

 
ภำพที่ 50 เมนูย่อย Backup Thesis/IS 

2.15 เมนู THAI DIGITAL COLLECTION 

เมนู Thai Digital Collection เป็นเมนูที่ใช้บริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่พร้อมส่งไปยังคลังปัญญำของ
ประเทศ TDC (Thai Digital Collection) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยเมนูดังกล่ำวประกอบด้วย 3 
เมนูย่อย ได้แก่ 
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ภำพที่ 51 เมน ูTHAI DIGITAL COLLECTION 

2.15.1 TDC-AS Collections 

เป็นเมนูส ำหรับตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจับคู่ของหมำยเลข Collection ID ของ IR กับหมำยเลข Collection ID 
ของ TDC  โดยข้อมูลในเมนูนี้ ผู้ใช้งำนระบบจะไม่สำมำรถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขค่ำ Collection ID ได้ ส ำหรับกำรตั้งค่ำ
ของหมำยเลข collection ID ในส่วนนี้จะต้องมีกำรตรวจสอบระหว่ำงระบบไอทีสิสและ สกอ. บนโครงสร้ำง Uninet 
อยู่สม่ ำเสมอ และหำกมีกำรเปลี่ยนคู่ communities/collections ระบบจะไม่สำมำรถส่งต่อข้อมูลระหว่ำงกันได้ 
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ภำพที่ 52 เมนูย่อย TDC-AS Collections 

2.15.2 File transfer 

ใช้ส ำหรับส่งไฟล์ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของทำงสถำบันกำรศึกษำไปยังคลังข้อมูล TDC โดยกำรเลือกรำยกำร
ที่ต้องกำรส่งข้อมูล แล้วยืนยันกำรจัดส่ง ซึ่งจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยหลังกำรส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ไปยัง IR แล้วเสร็จ  

 
ภำพที่ 53 เมนูย่อย File transfer 
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โดยในระหว่ำงกำรส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังคลัง TDC สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำผ่ำนเว็บพอร์ทัลได้ เนื่องจำกกำรจัดส่ง
ไปยัง TDC จะไม่เกิดขึ้นในทันที  ระบบกำรจัดส่งไฟล์จะมีกำรจัดล ำดับงำน (queue) และก ำหนดอัตรำกำรขนส่ง 
(transfer rate) อย่ำงอัตโนมัติเพ่ือลดปริมำณภำระบนเครือข่ำย UniNet ณ ขณะด ำเนินกำร 

 
ภำพที่ 54 ตัวอย่ำงสถำนะของวิทยำนิพนธ์ในเมนู File transfer 

กำรแสดงสถำนะกำรส่งข้อมูล (Status) ในเมนู File transfer จำกภำพที่ 53 และภำพที่ 54 สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
1. Name (ชื่อไฟล์กำรส่งข้อมูล) เป็นวันเวลำที่วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ชุดดังกล่ำวถูกส่งเข้ำ IR 
2. Status (สถำนะกำรส่งข้อมูล) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้ำนซ้ำยเป็นสถำนะกำรส่งข้อมูลจำก IR ไปยัง TDC 

มีสถำนะต่ำง ๆ ดังที่แสดงในตำรำงที่ 2 และด้ำนขวำเป็นสถำนะกำรรับข้อมูลของทำง TDC ดังที่แสดงใน 
ตำรำงที่ 3  

ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงสถำนะกำรส่งข้อมูล (Transfer) 

รายการ ความหมาย 
READY TO TRANSFER ข้อมูลพร้อมส ำหรับส่งเข้ำ TDC 

WAIT FOR TDC / WAIT TDC ด ำเนินกำรร้องขอเพ่ือที่จะส่งเรียบร้อย และรอทำง TDC ตอบกลับ 
หรือรอดำวน์โหลดไฟล์ 

Transferring… X% ก ำลังถ่ำยโอนไฟล์ไปยัง TDC (auto update) พร้อมแสดงจ ำนวนเปอร์เซ็นต์
กำรส่งข้อมูล 

TRANSFERRED ได้รับไฟล์เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (download & check sum file) 

TDC REJECTED Please try 
again 

ทำง TDC ปฎิเสธกำรรับไฟล์ด้วยเหตุผลต่ำง ๆ เช่น check sum แล้วข้อมูล
ไม่ตรงกัน ฯลฯ  ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุสำมำรถส่งข้อมูลไปยัง TDC ใหม่ได้
ทันที 
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ตำรำงที่ 3 ตำรำงแสดงสถำนะของกำรน ำเข้ำข้อมูล (Import) 

รายการ ความหมาย 

NOT AVAILABLE ยังไม่มีไฟล์ที่พร้อมที่ส ำหรับ import  หรือดำวน์โหลดยังไม่เรียบร้อย 
WAIT FOR TDC ได้รับไฟล์เรียบร้อย และรอกำร import 

IMPORTED มีกำร import ไฟล์เข้ำสู่ระบบ DSpace ของ TDC เรียบร้อยแล้ว 

 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อนิสิตนักศึกษำ รหัสประจ ำตัว ขนำดของไฟล์ และสำมำรถดำวน์โหลดชุดข้อมูล 
TDC bundle (ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรใส่ลำยน้ ำ พร้อมเมตำเดต้ำ) ที่ส่งไป TDC ไดดั้งภำพที่ 55 

 
ภำพที่ 55 กำรดำวน์โหลด TDC bundle 

2.15.3 History log 

ใช้ส ำหรับตรวจสอบประวัติกำรส่งข้อมูลไปยัง TDC โดยมีรำยละเอียดหัวข้อต่ำง ๆ ตำมตำรำงที่ 4 
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ภำพที่ 56 เมนูย่อย History log 

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลในเมนู History 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ความหมาย 

Request summary - กำรแสดงข้อมูลผลกำรท ำงำนโดยรวมของแต่ละ
สถำนะกำรท ำงำน 

 Request succeed จ ำนวนกำรท ำงำนที่ส ำเร็จ 
 Request failed จ ำนวนกำรท ำงำนที่ไม่ส ำเร็จ 

 Request total จ ำนวนกำรท ำงำนทั้งหมด 

Request detail - ประวัติกำรแสดงข้อมูล 
 Request succeed date กำรแสดงประวัติกำรส่งข้อมูลทีส่ ำเร็จ 

 Request failed date กำรแสดงประวัติกำรส่งข้อมูลทีไ่ม่ส ำเร็จ 

2.16 เมนู SYSTEM UPDATE 

เมนู System Update ใช้ส ำหรับตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรมที่ใช้งำนในระบบไอทีสิส ทั้งเว็บพอร์ทัลและ Add-in 
หำกระบบตรวจสอบพบเวอร์ชันที่ใหม่กว่ำจะมีกำรแจ้งดังภำพที่ 57 
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ภำพที่ 57 เมนู SYSTEM UPDATE 

2.17 เมนู SOP & MAINTENANCE 

เมนู SOP & Maintenance เป็นส่วนส ำหรับกำรจัดกำรเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำระบบประกอบด้วย 5 เมนูย่อย ดังนี้ 
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ภำพที่ 58 เมนู SOP & MAINTENANCE 

2.17.1 Current Connection 

ใช้ส ำหรับตรวจสอบผู้ใช้งำนที่อยู่ในระบบทั้งเว็บพอร์ทัลและ Add-in ซึ่งสำมำรถบังคับให้ออกจำกระบบได้ด้วย โดย
กำรคลิกที ่x ภำยใต้หัวข้อ kick หรือ KILL ALL 
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ภำพที่ 59 เมนูย่อย Current Connection 

2.17.2 Service Settings 

ใช้ส ำหรับปิด/เปิดกำรเข้ำใช้งำนระบบด้วยกำรเลือกสถำนะกำรเข้ำสู่ระบบเป็น off (ปิดกำรเข้ำใช้งำน) หรือ on (เปิด
กำรเข้ำใช้งำน) พร้อมทั้งสำมำรถระบุข้อควำมแจ้งกำรปิดกำรเข้ำใช้งำนระบบได้ดังภำพที่ 60 ถึงภำพที่ 62 
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ภำพที่ 60 เมนูย่อย Service Settings 

 
ภำพที่ 61 กำรปิดกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล 
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ภำพที่ 62 กำรปิดกำรใช้งำนระบบ Add-in 

2.17.3 Backup Revision 

ใช้ส ำหรับส ำรองข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ทุกเวอร์ชั่นของนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 63  
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ภำพที่ 63 เมนูย่อย Backup Revision 

2.17.4 Cleanup Revision 

ใช้ส ำหรับลบข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ทุกเวอร์ชั่นที่ไม่ได้รับผลพิจำรณำอนุมัติ ของนิสิตนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
เพ่ือช่วยให้สถำบันกำรศึกษำลดพ้ืนที่กำรใช้งำนของระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภำพที่ 64 เมนูย่อย Cleanup Revision 

1. เลือกปีกำรศึกษำท่ีต้องกำรลบข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำ 
2. คลิก Check เพ่ือตรวจสอบรำยชื่อนิสิตนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ซึ่งเป็นรำยชื่อที่สำมำรถลบข้อมูลได้ 
3. คลิก Cleanup เพ่ือลบข้อมูล 
4. สำมำรถดูประวัติกำรลบข้อมูลได้โดยคลิก View log 

2.17.5 Danger Zone 

ใช้ส ำหรับลบข้อมูลทั้งหมดของนิสิตนักศึกษำ ทั้งข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ข้อมูลกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินงำนในระบบไอทีสิส 
และข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่เดิมเคยใช้บัญชีผู้ใช้งำนนิสิตนักศึกษำในกำรทดสอบหรือฝึกอบรม แล้ว
ต้องกำรลบข้อมูลทั้งหมด เพ่ือเริ่มต้นท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ใหม่ทั้งหมดในระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภำพที่ 65 เมนูย่อย Danger Zone 

1. กรอกรหัสนิสิตนักศึกษำท่ีต้องกำรลบข้อมูลในระบบ 
2. คลิก DELETE ระบบจะแสดงข้อมูลพ้ืนฐำนของนิสิตนักศึกษำให้ตรวจสอบ 
3. คลิก CONFIRM เพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูลทั้งหมดของนิสิตนักศึกษำคนข้ำงต้น 

หมายเหตุ : ควรระมัดระวังกำรใช้เมนู Danger Zone เนื่องจำกหำกมีกำรลบข้อมูลผิดพลำด จะไม่สำมำรถกู้ข้อมูล
กลับคืนมำได้ 

2.18 เมนู TEMPLATE ADD-IN 

เมนู Template add-in ใช้ส ำหรับแก้ไขรูปแบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อ
นิสิต/นักศึกษำผู้ใช้งำนระบบทั้งหมดของระบบไอทีสิส ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำต่ำง ๆ 
เบื้องต้นดังหัวข้อต่ำง ๆ ที่จะกล่ำวถึงก่อนที่จะใช้งำนเมนู Template add-in ดังนี้ 
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ภำพที่ 66 เมนู TEMPLATE ADD-IN 

2.18.1 เทมเพลตเอกสารในระบบไอทีสิส 

1. กำรใช้งำนระบบไอทีสิสจะมีเทมเพลต (รูปแบบ) เอกสำรวิทยำนิพนธ์ตั้งต้นมำให้ 5 แบบ (ในเวอร์ชั่น 2017 
จะมีให้ 9 แบบ) ซึ่งสถำบันกำรศึกษำจะเลือกรูปแบบที่สำมำรถใช้งำนในระบบได้ครั้งละ 1 แบบเท่ำนั้น โดย
นิสิตนักศึกษำทุกสำขำวิชำ ทุกหลักสูตร และทุกระดับกำรศึกษำในสถำบันกำรศึกษำจะใช้เทมเพลตแบบ
เดียวกันทั้งหมด ซึ่งระบบรองรับกำรแก้ไขเทมเพลตตำมที่ทำงสถำบันกำรศึกษำต้องกำร โดยจะต้องอำศัย
ควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนกำรเขียนภำษำ HTML และ XML และแนะน ำให้เลือกแก้ไขเทมเพลตจำกเทมเพลตตั้ง
ต้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ทำงสถำบันกำรศึกษำต้องกำรมำกที่สุด เพ่ือควบคุมกำรแก้ไขเทมเพลตให้น้อย
ที่สุด ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลำดจำกกำรแก้ไขเทมเพลตได้  
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ภำพที่ 67 กำรตั้งค่ำเทมเพลตวิทยำนิพนธ์ในระบบไอทีสิส 

หมายเหตุ : กำรเปิดใช้งำนกำรสร้ำงเทมเพลตโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ขึ้นกับสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถแจ้งผู้ให้บริกำร
ติดตั้งระบบก่อนติดตั้งและใช้งำนระบบไอทีสิส 
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ภำพที่ 68 ตัวอย่ำงหน้ำเอกสำรวิทยำนิพนธ์จำกกำรใช้เทมเพลตที่ตั้งค่ำในระบบไอทีสิส 

2. เทมเพลตเอกสำรวิทยำนิพนธ์ในที่ระบบรองรับให้สำมำรถแก้ไขได้ มีทั้งหมด 10 หน้ำ ได้แก่ 
1. Cover page first th: หน้ำปกแรกของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำไทย 
2. Cover page first en: หน้ำปกแรกของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำอังกฤษ 
3. Cover page th: หน้ำปกภำษำไทย 
4. Cover page en: หน้ำปกภำษำอังกฤษ 
5. Approval page th: หน้ำอนุมัติของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำไทย 
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6. Approval page th2: หน้ำอนุมัติของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำไทย2 
7. Approval page en: หน้ำอนุมัติของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำอังกฤษ 
8. Approval page en2: หน้ำอนุมัติของวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำอังกฤษ2 
9. Abstract page th: หน้ำบทคัดย่อภำษำไทย 
10. Abstract page en: หน้ำบทคัดย่อภำษำอังกฤษ 

หมายเหตุ : หน้ำสำรบัญ หน้ำกิตติกรรมประกำศ หน้ำบรรณำนุกรมและหน้ำประวัติผู้เขียนจะไม่สำมำรถแก้ไขเทม
เพลตได ้

3. เทมเพลตเอกสำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ระบบรองรับให้สถำบันกำรศึกษำสำมำรถก ำหนดได้สูงสุด 4 หน้ำดัง
ภำพที่ 69 โดยจะมีเทมเพลตมำตรฐำนให้เพียง 1 รูปแบบใช้งำนร่วมกันทั้งเล่มวิทยำนิพนธ์ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ หำกต้องกำรแยกรูปแบบต้องใส่เงื่อนไขข้ึนมำตรวจสอบ 

 
ภำพที่ 69 กำรตั้งค่ำเทมเพลตโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ในระบบไอทีสิส 
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2.18.2 ข้อก าหนดในการแก้ไขเทมเพลต 

1.1.1.1 Tag ที่ใช้ในระบบไอทีสิส 

Tag คือ ลักษณะกำรระบุค ำสั่งเพ่ือใช้ในกำรแสดงผลของข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ <tag> .... </tag> ดังนั้นข้อมูลต่ำงๆ 
ในเทมเพลตทั้งข้อควำมหรือตัวแปรจะต้องถูกก ำกับไว้ด้วย Tag โดยในระบบไอทีสิสมี Tag ที่ส ำคัญในกำรใช้งำนดังนี้ 
ตำรำงที่ 5 ตัวอย่ำง Tag ที่ใช้ในเทมเพลต 

No. Tag ค าอธิบาย 

1 <TextBox> ใช้เป็นกล่องข้อควำม โดยปกติจะใส่ <paragraph> ไว้ถำยใน 
* สำมำรถใช้ได้เฉพำะหน้ำในกลุ่ม cover page เท่ำนั้น 

2 <paragraph> ใช้แบ่งส่วนข้อมูล เมื่อขึ้น paragraph ใหม่ ระบบจะขึ้นบรทัดใหม่ให้ด้วย โดยต้องอยู่
ภำยใน <TextBox> 
* สำมำรถใช้ได้เฉพำะหน้ำในกลุ่ม cover page เท่ำนั้น 

3 <table> ใช้ส ำหรับจัดวำงตัวอักษรในรูปแบบตำรำง โดยจะประกอบไปด้วยแถวและหลัก (row 
& column) โดยไม่จ ำเป็นต้องก ำหนด attribute 
* สำมำรถใช้ได้เฉพำะหน้ำในกลุ่ม Approval page และ Abstract page เท่ำนั้น 

4 <tr> ใช้ส ำหรับกำรจัดวำงข้อมูลในแถวของตำรำงภำยใต้ <table> 

5 <td> ใช้ส ำหรับกำรจัดวำงข้อมูลในคอลัมน์ของตำรำงภำยใต้ <table> 

6 <sign-table> ใช้ส ำหรับจัดวำงข้อมูลในส่วนของลำยเซ็นกำรอนุมัติเอกสำร 
7 <sign> ใช้ส ำหรับกำรวำดเส้นประ ภำยใต้ <sign-table> 

8 <sign-line> ใช้ส ำหรับกำรใส่ข้อมูล ค ำ หรือ ชื่อ ใต้เส้นประ ภำยใต้ <sign-table> 

9 <sign-dmy> ใช้ส ำหรับสร้ำงช่องกรอกวัน เดือน ปี 
 

2.1.1.1 Attributes ที่ใช้กับ Tag 

Attributes คือ กำรก ำหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมให้กับข้อมูลภำยใน Tag โดยจะมีกำรใส่ค่ำ Atrribute ที่ Tag ตัว
เริ่มต้น พร้อมใส่ค่ำที่ก ำหนดคุณลักษณะ (Value) โดยมีตัวอย่ำง ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 6 ตัวอย่ำง Attribute ที่ใช้ในเทมเพลต 

No Attribute Value ค าอธิบาย Tag ที่สามารถใช้งานได้ 
1 height [number] ก ำหนดควำมสูงเป็นตัวเลข โดยต้องค ำนึงถึง

ควำมสูงโดยรวมของหน้ำกระดำษไม่ให้เกิน
ด้วย 

<TextBox> <img> 
<tr> 

2 width [number] ก ำหนดควำมกว้ำงเป็นตัวเลข <img> <td> 
3 align center 

left 
right 

ก ำหนดกำรชิดขอบด้ำนซ้ำย กลำง หรือขวำ <td> 

4 v-align Top 
bottom 
center 

ก ำหนดกำรชิดขอบบน กลำง หรือล่ำง <TextBox> 

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

<TextBox> 

6 second-font-
size 

[Variable] ก ำหนดขนำดตัวอักษรภำษำรอง (ไทย) <TextBox> 

7 font-bold true 
false 

ก ำหนดควำมหนำของตัวอักษร  
โดย true คือตัวหนำ false คอืตัวปกติ 

<TextBox> 

8 AfterSpacing  ก ำหนดเว้น 1 บรรทัด หลังจำก tag  

9 BeforSpacing  ก ำหนดเว้น 1 บรรทัด ก่อน tag  
10 FirstLineIndent [number] ก ำหนดย่อหน้ำ  

3.1.1.1 Variable (ตัวแปร) ที่ใช้ในระบบไอทีสิส 

Variable คือ ตัวแปรที่สำมำรถแสดงค่ำต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกันได้ตำมข้อมูลของนิสิต/นักศึกษำแต่ละคน โดยสำมำรถดู
รำยละเอียดของตัวแปรต่ำง ๆ ได้โดยกำรคลิกที่ Variable description ที่อยู่บริเวณเมนูย่อยของ Template add-in 
โดยมีตัวอย่ำงตัวแปร ดังนี้ 
ตำรำงที่ 7 ตัวอย่ำงตัวแปรที่ใช้ในเทมเพลต 

Variable name Descriptions Example 

{{url_img_logo}} logo path logo.png 
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{{font_size}} ขนำดตัวอักษรของฟอนต์หลัก 16 

{{font_size_second}} ขนำดตัวอักษรของฟอนต์รอง 16 
&nbsp; เว้นวรรค  

{{advisor_name_th}} ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลักภำษำไทย เชษฐำ วงศ์พรนิมิตร 

{{advisor_name_en}} ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลักภำษำอังกฤษ Chettha vongpornnimit 
{{abstract_content_en}} เนื้อหำของบทคัดย่อภำษำไทย เนื้อหำ................ 

{{abstract_content_th}} เนื้อหำของบทคัดย่อภำษำอังกฤษ Contents............ 

{{keyword_en}} คีย์เวิร์ดภำษำอังกฤษ สวัสดี, กำรทดสอบ 
{{keyword_th}} คีย์เวิร์ดภำษำไทย Hello 

{{student_name_th}} ชื่อนักศึกษำภำษำไทย ชื่อต้น นำมสกุล 
{{student_name_en}} ชื่อนักศึกษำภำษำอังกฤษ first lastname 

{{committee_name_en}} ชื่อกรรมกำรสอบภำษำอังกฤษ (จะขึ้น
ตำมท่ีนักศึกษำเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{committee_name_th}} ชื่อกรรมกำรสอบภำษำไทย (จะข้ึนตำมที่
นักศึกษำเลือกไว้ในเมนู Committee) 

 

{{external_examiner_th}} ชื่อกรรมกำรสอบภำยนอกภำษำอังกฤษ 
(จะขึ้นตำมท่ีนักศึกษำเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{external_examiner_en}} ชื่อกรรมกำรสอบภำยนอกภำษำไทย (จะ
ขึ้นตำมท่ีนักศึกษำเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{co_advisor_name_th}} ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมภำษำอังกฤษ 
(จะขึ้นตำมท่ีนักศึกษำเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 

 

{{co_advisor_name_en}} ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมภำษำไทย (จะ
ขึ้นตำมท่ีนักศึกษำเลือกไว้ในเมนู 
Committee) 
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{{co_advisor_en/th(1-3)}} ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม โดยจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดจ ำนวน เลข 1-3 หมำยถึง 
จ ำนวน อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 

{{url_img_logo}} logo path logo.png 
{{font_size}} ขนำดตัวอักษรของฟอนต์หลัก 16 

 

4.1.1.1 ข้อก าหนดอื่น ๆ 

• ควำมสูงรวมของเนื้อหำแต่ละส่วนจะต้องน้อยกว่ำควำมสูงของหน้ำกระดำษ เพ่ือป้องกันเนื้อหำเกิน
หน้ำกระดำษ 

• สถำบันกำรศึกษำควรจะมีรหัสนิสิตนักศึกษำในระบบ เพ่ือใช้ในกำรทดสอบผลลัพธ์จำกกำรแก้ไขเทม
เพลต ด้วยกำร Generate Template ที่ iThesis Add-in บน Microsoft Word 

• หน้ำบทคัดย่อภำษำไทย (Abstract page th) จะถูกสร้ำงส ำหรับวิทยำนิพนธ์ฉบับภำษำไทยเท่ำนั้น 

• ตัวแปรอำจำรย์ที่ปรึกษำ ตัวแปรกรรมกำรภำยนอก ตัวแปรคีย์เวิร์ด  จะถูกก ำหนดต ำแหน่งในกำร
แสดงผล ไม่สำมำรถปรับต ำแหน่งได้ 

• ตัวแปรในหน้ำอนุมัติ (approval) ที่เป็น committee ถ้ำไม่มีค่ำจะแสดงเป็น No data found แต่ตัว
แปรในกลุ่ม co_advisor จะแสดงเป็นค่ำว่ำง  
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2.18.3 ขั้นตอนการแก้ไขเทมเพลต 

1. ก ำหนดรหัสนิสิตนักศึกษำ  (Student id) ที่จะใช้ในกำรทดสอบ Generate Template ที่เมนูย่อย Type 
Settings จำกนั้นคลิกปุ่ม Save id 

2. เลือกเทมเพลตที่ต้องกำรแก้ไข (Template type) ที่ เมนูย่อย Type Settings จำกนั้นคลิกปุ่ม Save 
template 

3. คลิกเมนูย่อย Template Management แก้ไขเทมเพลตตำมควำมต้องกำร จำกนั้นคลิกปุ่ม Save  
4. ทดสอบกำร Generate template ที่ Microsoft Word ด้วย Username ของนิสิตนักศึกษำที่ก ำหนดไว้ใน

ข้อ 1 
5. หำกทดสอบแล้วเรียบร้อยต้องกำรน ำไปงำนจริง คลิก Apply template ที่เมนูย่อย Type Settings เพ่ือใช้

งำนเทมเพลตที่ได้แก้ไขแล้ว 

2.18.4 Type Settings  

เป็นเมนูใช้ส ำหรับก ำหนดเลือกเทมเพลตมำตรฐำนที่ต้องกำรเพ่ือปรับแก้ไข และใช้งำนจริง 
1. Student id: ใช้ก ำหนดรหัสนิสิตนักศึกษำ ที่จะใช้ในกำรทดสอบ Generate Template ด้วย iThesis Add-

in และคลิก Save id 
2. List of Template: เลือก Template type ที่ตั้งต้นจำกระบบ 1 ตัว จำกเทมเพลตมำตรฐำน เป็นต้นแบบ

เพ่ือน ำไปปรับแก้ไขให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของสถำบันกำรศึกษำ หรือเลือกเพ่ือใช้งำนจริงก็ได้ 
3. Save template: คลิกเพ่ือบันทึกกำรเลือก Template type 
4. Apply template: คลิกเพ่ือก ำหนดให้ Template type ที่เลือก หรือ Template type ที่ได้รับกำรแก้ไขที่

เมนู Template Management แล้ว มีผลต่อกำรใช้งำนระบบจริงกับนิสิตนักศึกษำ ทั้งหมด 
5. Reset template: คลิกเพ่ือใช้เทมเพลตโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์เป็นเทมเพลตมำตรฐำนของระบบซึ่งมีเพียง 1 

รูปแบบ 
 



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้ำ 70 

 
ภำพที่ 70 เมนูย่อย Type Settings 

2.18.5 Template Management  

เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับแก้ไขเทมเพลต หรือรูปแบบหน้ำเอกสำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ โดยเมื่อเลือก 
Template Type จำกเมนูย่อย Type Settings ในหัวข้อ 2.18.4 แล้วมีข้ันตอนต่อไปดังนี้ 

1. สำมำรถคลิกท่ี Variable description เพ่ือดูข้อมูลตัวแปรที่สำมำรถใช้งำนในเทมเพลตได้ 
2. เลือกเทมเพลตที่ต้องกำรแก้ไข (โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ หรือวิทยำนิพนธ์) 
3. เลือกหน้ำเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่ต้องกำรแก้ไข 
4. ส่วนของโค้ด เพ่ือแก้ไขเทมเพลตในรูปแบบที่ต้องกำร เมื่อปรับปรุง/แก้เทมเพลตเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม Save 

เพ่ือบันทึกข้อมูล 
5. สำมำรถก ำหนดว่ำหน้ำใดที่ต้องกำร (YES) / ไม่ต้องกำร (NO) ให้ระบบ Add-in Gennerate ได ้
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ภำพที่ 71 เมนูย่อย Template Management  
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2.18.6 Approve Setting 

ใช้ส ำหรับก ำหนดตัวแปรข้อมูลอำจำรย์ตำมต ำแหน่งบริหำรในสถำบันกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกท่ีมีในระบบ เพ่ือใช้ในกำร
สร้ำงเทมเพลต โดยต ำแหน่งและรำยชื่ออำจำรย์ที่สำมำรถสร้ำงเป็นตัวแปรได้จะต้องถูกก ำหนดต ำแหน่งหน้ำที่ ก่อนที่
เมนู Error! Reference source not found. ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ Error! Reference source not found. 
สำมำรถประยุกต์ใช้งำนกับต ำแหน่งบริหำรที่เป็นผู้พิจำรณำลงนำมในเล่มวิทยำนิพนธ์ เช่น คณบดีตำมคณะต่ำง ๆ หรือ 
ประธำนหลักสูตรตำมสำขำวิชำต่ำง ๆ โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนเมนดูังนี้ 

 
ภำพที่ 72 เมนูย่อย Approve Setting 

1. เลือกรำยกำรต ำแหน่งบริหำรสถำบันกำรศึกษำท่ีต้องกำรสร้ำงเป็นตัวแปรเป็นใช้ในเทมเพลต 
2. ระบบจะแสดงรำยชื่ออำจำรย์ที่มีกำรก ำหนดต ำแหน่งจำกระบบ iThesis Portfolio สำมำรถเลือกอำจำรย์ที่

ต้องกำรก ำหนดให้มีข้อมูลเป็นตัวแปรส ำหรับใช้งำนในเทมเพลตได้ โดยกำรคลิกท่ีชื่ออำจำรย์ ระบบจะจัดเก็บ
รำยกำรในตำรำงแสดงผล 

3. สำมำรถคลิกท่ีตัวแปรเพื่อคัดลอก (copy) ตัวแปรที่ต้องกำรไปใช้งำนได้ 
4. สำมำรถคลิกท่ี Delete เพ่ือลบรำยกำรอำจำรย์ที่ต้องกำรได้  
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หมายเหตุ : สถำบันกำรศึกษำจะต้องใช้งำนระบบ iThesis Portfolio (รำยละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 2.25) จึงจะ
สำมำรถใช้งำนเมนู Approve Setting เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งบริหำรในสถำบันกำรศึกษำได้ 

2.19 เมนู SANDBOX 

เมนู Sandbox ใช้ส ำหรับทดสอบกำรใช้งำนระบบ หรือสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบได้ โดย
สำมำรถก ำหนดให้ระบบไอทีสิสอยู่ในโหมด Development เพ่ือก ำหนดอีเมลที่ต้องกำรให้ระบบส่งออก แทนกำรส่ง
อีเมลไปยังท่ีอยู่จริงของผู้ใช้งำนระบบได้ดังภำพที่ 73 

 
ภำพที่ 73 เมนู SANDBOX 

หำกต้องกำรกลับมำให้ระบบท ำงำนปกติ ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งำนระบบตำมที่อยู่จริง ให้เลือกโหมดเป็น Production 
จำกนั้นคลิกปุ่ม Save ระบบจะปิดกำรใช้งำนอีเมลที่ก ำหนดไว้ใน Sandbox ดังภำพที่ 74 
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ภำพที่ 74 กำรเลือกโหมด Production ในเมนู Sandbox 

2.20 เมนู CURRICULUM PORTFOLIO 

เมนู Curriculum Portfolio ใช้ส ำหรับตรวจสอบรำยกำรหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งจะแสดงข้อมูล
คณะกรรมกำรหลักสูตรตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบ iThesis Portfolio ด้วย โดยมีส่วนส ำคัญในกำรใช้งำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 
ภำพที่ 75 เมนู CURRICULUM PORTFOLIO 

1. สำมำรถคลิก LINK TO PORTFOLIO เพ่ือเปิดใช้งำนระบบ iThesis Portfolio ได ้
2. สำมำรถคลิก Export as CSV เพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้งำนใน Ms Excel ได ้
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3. สำมำรถค้นหำรำยชื่อหลักสูตรได้ 
4. สำมำรถคลิกท่ีชื่ออำจำรย์เพ่ือดูข้อมูลของอำจำรย์ได้ดังภำพที่ 76  

 
ภำพที่ 76 กำรแสดงรำยละเอียดข้อมูลอำจำรย์ในหลักสูตร 

2.21 เมนู SYSTEM DATABASE 

เมนู System database ใช้ส ำหรับสร้ำงชื่อผู้ใช้งำน (username) และรหัสผ่ำน (password) ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ 
phpMyAdmin เพ่ือเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลในฐำนข้อมูลของระบบไอทีสิส โดยสำมำรถคลิกที่ PMA เพ่ือลิงก์ไปยังหน้ำ
ระบบของ phpMyAdmin ได้ ดังภำพที ่77 
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ภำพที ่77 เมนู SYSTEM DATABASE 

2.22 เมนูทั่วไป 

เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 3 เมนู ดังภำพที่ 78 ได้แก่ 
1. Status 
2. Tutorials 
3. Microsoft Word Add-In  

 
ภำพที่ 78 เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

2.22.1 เมนู Status 

เมนู Status เป็นกำรแสดงผลสถำนะของนิสิตนักศึกษำ ผู้ใช้งำนในระบบ ที่มีกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal)  
วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) และผ่ำนกำรตรวจสอบเล่ม
วิทยำนิพนธ์ (Scan Barcode) ผ่ำนระบบแล้ว  โดยสำมำรถเลือกภำคกำรศึกษำ และแยกตำมรูปแบบกำรวิจัย เช่น 
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ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอก (Dissertation) วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท (Thesis) กำรค้นคว้ำ
อิสระ (Independent Study) หรือสำรนิพนธ์ (Thematic Paper) นอกจำกนี้ยังสำมำรถดูข้อมูลเป็นรำยคณะได้อีก
ด้วย ดังภำพที่ 79  

 
ภำพที่ 79 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ 
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ในบำงสถำบันกำรศึกษำ ไม่ก ำหนดให้นิสิตนักศึกษำ ต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังนั้นในกำรแสดงกรำฟผู้ใช้งำนใน
ระบบ จะไม่มีกรำฟแสดงผู้ใช้งำนที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังภำพที่ 80  

 
ภำพที่ 80 กรำฟสถำนะนิสิตนักศึกษำ ในระบบ (กรณีไม่มีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง) 

 
ภำพที่ 81 สถำนะของนิสิตนักศึกษำ แบ่งตำมภำควิชำที่สังกัด 

2.22.2 เมนู Tutorials 

เมน ูTutorials เป็นเมนูที่นิสิตนักศึกษำ สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน หรือดูวิดีโอกำรใช้งำนระบบเบื้องต้นได้ ดัง
ภำพที่ 82  
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ภำพที่ 82 หน้ำจอเมนู Tutorials 

2.22.3 เมนู Microsoft Word Add-In 

เมนู  Microsoft Word Add- In เป็น เมนูที่ ใช้ส ำหรับดำวน์ โหลดโปรแกรม iThesis Add- in และโปรแกรม 
ที่จ ำเป็นต้องติดตั้งเสริม (Prerequisite programs)  โดยกำรใช้งำนระบบ iThesis นั้นจ ำเป็นต้องติดตั้ง iThesis Add-
in เพ่ือใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วิทยำนิพนธ์นั้นไปยังเว็บพอร์ทัล 

ในเมนู Microsoft Word Add-In จะแสดงรำยกำรให้ดำวน์โหลด 2 ส่วน คือ iThesis Add-in และ Prerequisite 
programs ดังภำพที่ 83  ซึ่งกำรติดตั้งทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำร
วินโดวส์ ซึ่งมีโครงสร้ำง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) ดังนั้นก่อนกำรติดตั้ง นิสิตนักศึกษำ จ ำเป็น
จะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งว่ำเป็นแบบใด โดยระบบจะมี
กำรตรวจสอบและแนะน ำด้วยค ำว่ำ "Recommend for you" ด้วย  ส ำหรับวิธีกำรติดตั้ง วิธีกำรใช้งำน และ
รำยละเอียดอื่น ๆ จะกล่ำวในหัวข้อกำรใช้งำน iThesis Add-in 
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ภำพที่ 83 หน้ำจอเมนู Microsoft Word Add-in 

2.22.4 เมนู Fact & Figure 

เมนู Fact & Figure ใช้ส ำหรบัแสดงสถิติข้อมูลที่ส ำคัญในระบบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ 2.1.2 แต่จะเป็นกำรแสดง
แบบสำธำรณะ 
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ภำพที่ 84 เมนู Fact & Figure 

2.22.5 เมนู AI Help 

เมนู AI Help  เป็นเมนูช่วยในกำรเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) ซึ่งแต่ละหน้ำเมนู
จะแสดงลิงก์ไปยังหน้ำบทควำมวิธีกำรใช้งำนของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทควำม ก็จะลิงก์ไปยังหน้ำหลัก
ของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.23.2 ที่จะกล่ำวในล ำดับถัดไป 

2.23 การเข้าใช้งานและวิธีการใช้งาน 

ในส่วนกำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังภำพที่ 85 ได้แก่ 
1. กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login) 
2. คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) 
3. กำรติดต่อสอบถำม (Contact) 
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ภำพที่ 85 ส่วนประกอบกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

2.23.1 การล็อกอินเข้าใช้งาน (Login) 

กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบไอทีสิสบนเว็บพอร์ทัลนั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที โดยใช้บัญชี
ผู้ใช้งำน (user account) ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบของสถำบันกำรศึกษำ 
ทั้งนี้บัญชีผู้ใช้งำนในบำงสถำบันกำรศึกษำอำจมีหลำย Username และ Password เพ่ือเข้ำใช้งำนในหลำยระบบ 
ดังนั้นนิสิตนักศึกษำ จะต้องสอบถำม Username และ Password ในกำรเข้ำระบบกับทำงสถำบันกำรศึกษำให้ถูกต้อง 
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กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนนั้น ให้นิสิตนักศึกษำ ใส่ Username และ Password ลงในส่วน Login และคลิกที่ปุ่ม Login 
เพ่ือเข้ำใช้งำน หำกต้องกำรให้ระบบจดจ ำ Username และ Password ไว้ในระบบ  ให้ท ำเครื่องหมำยหน้ำค ำว่ำ 
Remember me ดังภำพที่ 86  

 
ภำพที่ 86 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล 

2.23.2 คลังข้อมูลวิธีการใช้งาน (Knowledge Base) 

คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน หรือ Knowledge Base เป็นที่รวบรวมบทควำมต่ำง ๆ ของระบบไอทสีิส โดยแยกเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูล ดังภำพที่ 87  เมื่อคลิกที่รำยกำร ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ Knowledge 
Base หรือ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 88 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบทควำมข้อมูลกำรใช้งำน นอกจำกนี้
ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน  

https://ithesis.uni.net.th/kb/
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ภำพที่ 87 รำยกำร Knowledge Base ในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

 
ภำพที่ 88 เว็บไซต์ Knowledge Base 
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2.23.3 การติดต่อสอบถาม (Contact) 

กำรติดต่อสอบถำม (Contact) เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งำนที่มีปัญหำด้ำนกำรใช้งำนระบบ ติดต่อกับทีมดูแลระบบทำงอีเมล 
เพ่ือให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะน ำหรือแก้ปัญหำจำกกำรใช้งำน ดังภำพที่ 89 โดยอีเมลที่ปรำกฏในส่วนนี้ จะแตกต่ำงกัน
ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ 

 
ภำพที่ 89 กำรติดต่อสอบถำม 

2.24 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

ในส่วนของเมนูและกำรแสดงผล เป็นส่วนหลักในกำรใช้งำนระบบไอทีสิส ซึ่งในส่วนนี้ประกอบไปด้วยเมนูหลัก 
(หมำยเลข 1) เมนูย่อย (หมำยเลข 2) และส่วนกำรแสดงผล (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 90  ซึ่งจะท ำงำนสอดคล้องกันทั้ง 
3 ส่วน  

 
ภำพที่ 90 ส่วนประกอบของเว็บพอร์ทัล 

เมนูหลักในกำรใช้งำนระบบบนเว็บพอร์ทัลส ำหรับผู้ดูแลระบบจะประกอบด้วย 21 เมน ูดังที่อธิบำยข้ำงต้น ในหัวข้อที่ 
2.1 ถึงหัวข้อที่ 2.21 
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2.24.1 เครื่องมือ AI Help 

เครื่องมือ AI Help  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) ซึ่งแต่
ละหน้ำเมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้ำบทควำมวิธีกำรใช้งำนของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทควำม ก็จะลิงก์ไป
ยังหน้ำหลักของ Knowledge Base เช่นเดียวกับเมนู 2.23.2  

2.24.2 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งาน 

เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำนจะแสดงอยู่ภำยใต้ภำพโปรไฟล์หรือภำพประจ ำตัว  เมื่อคลิกท่ีภำพ ระบบจะปรำกฎเมนูทั่วไป 5 
เมนู ดังภำพที่ 91 ประกอบด้วย 

1. Home page 
2. Settings 
3. Help 
4. Logout 

 
ภำพที่ 91 เมนูทั่วไปของผู้ใช้งำน 

 เมนู Home page 

เมนู Home page เป็นเมนูที่แสดงหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนในระบบ ดังภำพที่ 91 โดยเมนู 
Home page จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้นิสิตนักศึกษำ  เมื่อต้องกำรใช้งำนเมนูในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 
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ภำพที่ 92 หน้ำ Home page ของผู้ใช้งำน 

จำกภำพที่ 92 หำกนิสิตนักศึกษำ ต้องกำรกลับไปใช้งำนระบบต่อ ให้คลิกที่ปุ่มค ำสั่ง Re-Login หรือหำกต้องกำรออก
จำกระบบ ให้คลิกท่ี logout ดังภำพที่ 93  

 
ภำพที่ 93 กำรเข้ำหรือออกจำกกำรใช้งำนในหน้ำ Home page 
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 เมนู Settings 

 
ภำพที่ 94 ส่วนประกอบของเมนู Settings 

 
ภำพที่ 95 ส่วนประกอบของเมนูย่อย Settings 

1. เมนูย่อย Settings แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1.1. Add-in Activate Key (หมำยเลข 1) ภำพที่ 95  เป็นรหัสเพ่ือใช้ยืนยันตัวบุคคลที่เข้ำใช้งำน iThesis Add-

in ซึ่งนิสิตนักศึกษำ ที่ใช้เครื่องมือ iThesis Add-in ครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ จะต้องกรอก
รหัสดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำใช้งำน 

1.2. Profile photo (หมำยเลข 2) ภำพที่ 95  โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบที่เข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล สำมำรถเพ่ิม
รูปภำพโปรไฟล์หรือรูปภำพประจ ำตัวในระบบได้ โดยมีเงื่อนไข คือนำมสกุลของไฟล์ต้องเป็น  .jpg, .png 
หรือ .gif เท่ำนั้น และไฟล์รูปภำพจะต้องมีขนำดไม่เกิน 1 MB โดยมีวิธีอัพโหลดรูปภำพดังนี้ 

1.2.1. คลิกท่ีปุ่ม “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ภำพ 
1.2.2. เมื่อเลือกไฟล์ภำพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Upload” 
1.2.3. ระบบจะปรำกฎรูปภำพประจ ำตัวที่ได้ท ำกำรอัพโหลดเข้ำสู่ระบบ 
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 เมนู Help 

 
ภำพที่ 96 กำรแสดงผลเมื่อไม่มีกำรเชื่อมต่อของระบบ Add-in 

เมนู Help เป็นเมนูที่สำมำรถคลิกเพ่ือเชื่อมต่อไปยังคลังข้อมูล วิธีกำรใช้งำนของระบบ หรือที่เรียกว่ำ Knowledge 
Base ที่เว็บไซต์ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 88  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำน นอกจำกนี ้
ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำน ทั้งของระบบไอทีสิสทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัล, iThesis 
Add-in, โปรแกรม Microsoft Word, โปรแกรม Endnote และโปรแกรม Mendeley 

 เมนู Logout 

เมนู Logout เป็นเมนูที่ใช้ส ำหรับออกจำกระบบหรือยกเลิกกำรเชื่อมต่อ โดยคลิกที่ปุ่ม Logout ดังภำพที่ 97  โดย
หลังกำร Logout ระบบจะแสดงผลที่หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล 

 
ภำพที่ 97 เมน ูLogout 
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2.25 การใช้งานระบบไอทีสิสพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

ในส่วนของระบบไอทีสิสพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) จะเป็นส่วนที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอำจำรย์ ผลงำนอำจำรย์ 
รวมถึงข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต ำแหน่งบริหำร และคณะกรรมกำรหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งจะมี
เมนูกำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

2.25.1 เมนู Management Cockpit 

เมนูในส่วนของ Management Cockpit ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ 

2.25.1.1 เมนู Publication Database 

ใช้ส ำหรับกำรเพ่ิมข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ จำกแหล่งข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed และ ScienceDirect (ในรูปแบบ 
BibTex) ซ่ึงรองรับกำรอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือใช้ส ำหรับเป็นฐำนข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ให้อำจำรย์รับรอง
ผลงำน (Verify) โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนดังนี้ 

 
ภำพที่ 98 เมนูย่อย Publication Database 

1. คลิก Import เพ่ือเปิดแบบฟอร์มกำรน ำเข้ำข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ 
2. กรอกข้อมูลพร้อมใส่ไฟล์ผลงำนตีพิมพ์ จำกนั้นคลิก Upload 
3. สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลที่เคยน ำเข้ำระบบได้โดยกำรคลิกที่ Download source file 
4. กรณีข้อมูลที่น ำเข้ำมีกำรรับรองผลงำนจำกอำจำรย์แล้ว (Verify) จะไม่สำมำรถลบฐำนข้อมูลนั้นได้ดังภำพที่ 

99 
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ภำพที่ 99 กำรลบฐำนข้อมูลกรณีที่มีกำรรับรองผลงำนไปแล้ว 

2.25.1.2 เมนู Verify Publication 

ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลอำจำรย์พร้อมสถิติผลงำนตีพิมพ์ ทั้งที่ผ่ำนและยังไม่ผ่ำนกำรรับรองจำกอำจำรย์ ซึ่งทำง
ผู้ดูแลระบบสำมำรถใช้เมนูนี้ในกำรรับรองผลงำนแทนอำจำรย์ทุกท่ำนในสถำบันกำรศึกษำได้ โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำน
ดังนี้ 

 
ภำพที่ 100 เมนูย่อย Verify Publication 

1. เลือกเงื่อนไขคณะ สำขำวิชำ และช่วงปีของผลงำนตีพิมพ์ และคลิก Display เพ่ือแสดงรำยกำรอำจำรย์ตำม
เงื่อนไข 
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2. สำมำรถคลิก Re-process เพ่ือให้ระบบประมวลผลกำรแนะน ำผลงำนตีพิมพ์ตำมชื่อผู้เขียน (Authoring 
name) ของอำจำรย์  

3. คลิกที่ตัวเลขในคอลัมน์ Unverifyed ของอำจำรย์ที่ต้องกำร เพ่ือแสดงผลงำนตีพิมพ์ที่ระบบแนะน ำให้รับรอง
ผลงำน  

4. คลิก Add เพ่ือเป็นกำรรับรองผลงำน เพ่ิมผลงำนตีพิมพ์ให้อำจำรย์ 

 
ภำพที่ 101 กำรรับรองผลงำนตีพิมพ์ให้อำจำรย์ 

2.25.1.3 เมนู Curriculum Reguration 

ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลภำระงำนของอำจำรย์ คณะกรรมกำรหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนดังนี้ 
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ภำพที่ 102 Curriculum Regulation 

1. สำมำรถเลือกรูปแบบกำรค้นหำตำมหลักสูตร (หลักสูตรตำมประกำศ สกอ.) หรือตำมชื่ออำจำรย์ 
2. ระบบแสดงข้อมูลต ำแหน่งในหลักสูตรตำมก ำหนดไว้ในเมนู Error! Reference source not found. ซึ่ง

จะกล่ำวถึงในหัวข้อ Error! Reference source not found. 
3. ระบบแสดงข้อมูลพ้ืนฐำนส่วนบุคคลของอำจำรย์ทั้งชื่อ-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ซึ่งเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำเกณฑ์กำรรับจ ำนวนนิสิตนักศึกษำในที่ปรึกษำ 
4. ระบบแสดงข้อมูลจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์ 5 ปีย้อนหลัง จำกกำรรับรองผลงำนของอำจำรย์ในระบบ

ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
5. ระบบแสดงจ ำนวนนิสิตนักศึกษำที่อำจำรย์เป็นที่ปรึกษำในระบบไอทีสิส 

2.25.1.4 เมนู Expert Database 

ใช้ส ำหรับตรวจสอบข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่
อำจำรย์ในกรอกไว้ในระบบ Portfolio มีข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์ที่ได้รับกำรรับรองเพ่ือพิจำรณำควำม
เชี่ยวชำญจำกผลงำนตีพิมพ์ได้ พร้อมทั้งยังสำมำรถค้นหำผู้เชี่ยวชำญผ่ำนบริกำรข้อมูลของ สกอ. ไดด้้วย โดยมีขั้นตอน
กำรใช้งำนดังนี้ 
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ภำพที่ 103 เมนูย่อย Expert Database 

1. สำมำรถเลือกรูปแบบกำรค้นหำภำยในฐำนข้อมูลของสถำบันกำรศึกษำ หรือจำกให้บริกำรจำก สกอ. (OHEC) 
2. ใช้เงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรกรองข้อมูลผู้เชี่ยวชำญที่ต้องกำร เช่น ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หมวดหมู่งำนวิจัยที่

เชี่ยวชำญ (Subject Area / Subject Category) และคณะ/สังกัดของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ 
3. สำมำรถใช้เงื่อนไขระดับกำรศึกษำส ำหรับตำมรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลอำจำรย์ของ สกอ. ได้ 
4. สำมำรถค้นหำตำมชื่อของอำจำรย์ได้ หรือกรณีค้นหำไปยังบริกำรข้อมูลของ สกอ. จะสำมำรถค้นหำตำมสำขำ

ควำมเชี่ยวชำญ (Field Expert) ได้ด้วย 
5. สำมำรถตรวจสอบผลงำนตีพิมพ์ที่ผ่ำนกำรรับรอง (Verify) แล้วของอำจำรย์โดยกำรคลิกที่จ ำนวนผลงำน

ตีพิมพ์ 

2.25.2 เมนู Administration 

เมนูในส่วนของ Administration ประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก ่

2.25.2.1 เมนู User & Role 

ใช้ส ำหรับก ำหนดต ำแหน่งต่ำง ๆ ของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ ทั้งต ำแหน่งบริหำรระดับสถำบันกำรศึกษำ ระดับ
คณะ/สังกัด รวมถึงกำรก ำหนดต ำแหน่งส ำหรับคณะกรรมกำรหลักสูตรด้วย โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนดังนี้ 
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ภำพที่ 104 เมนูย่อย User & Role 

1. ค้นหำชื่อหรือต ำแหน่งของอำจำรย์ 
2. สำมำรถคลิก Information เพ่ือตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำนของอำจำรย์ได้ ดังภำพที่ 105 
3. คลิก Roles เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งของอำจำรย์ในระดับบริหำรสถำบันกำรศึกษำ ระดับคณะ/สังกัด ระดับ

ภำควิชำ หรือระดับหลักสูตร ดังภำพที่ 106 
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ภำพที่ 105 ข้อมูลพื้นฐำนของอำจำรย์ 

 
ภำพที่ 106 กำรเพ่ิมต ำแหน่งและบทบำทของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ 
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2.25.2.2 เมนู Announcement 

ใช้ส ำหรับสร้ำงประกำศและแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ไปยังผู้ใช้งำนระบบ และสำมำรถส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับมำ
จำกทีมงำน สกอ. โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนดังนี้ 

 
ภำพที่ 107 เมนูย่อย Announcement 

1. สำมำรถเลือกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับจำก สกอ. เพ่ือส่งต่อให้ผู้ใช้งำนระบบในสถำบันกำรศึกษำ โดยกำรคลิก 
Forward ซึ่งระบบจะคัดลอกข้อควำมจำก สกอ. ให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถเลือกกลุ่มผู้รับข่ำวสำรได้ดังภำพที่ 
108 

2. สำมำรถคลิกท่ี Create message เพ่ือสร้ำงข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันกำรศึกษำเองดังภำพที่ 109 
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ภำพที่ 108 กำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรจำก สกอ. ประกำศไปยังผู้ใช้งำนในสถำบันกำรศึกษำ 

 

 
ภำพที่ 109 กำรสร้ำงข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันกำรศึกษำเอง
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3. การใช้งาน iThesis Add-in เบื้องต้น 

iThesis Add-in เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งในระบบ iThesis เนื่องจำกเป็นโปรแกรมขนำดเล็กที่ติดตั้งบน Microsoft 
Word เพ่ือใช้ในกำรสร้ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในเล่มเอกสำรวิทยำนิพนธ์ ใช้ในกำรจัดหน้ำและจัดรูปแบบต่ำง ๆ  ในเล่ม
วิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของสถำบันกำรศึกษำ โดยนิสิตนักศึกษำ ไม่ต้องเสียเวลำในกำรจัดรูปเล่ม 
ส ำหรับผู้ดูแลระบบจะใช้งำน Add-in ในกำรตรวจสอบเทมเพลตที่มีกำรปรับปรุงร่วมกับเมนู Template add-in ใน
ระบบเว็บพอร์ทัล โดยขั้นตอนกำรใช้งำน iThesis Add-in เพ่ือกำรทดสอบเทมเพลตมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีไอคอน Login บนแถบเครื่องมือ iThesis ดังภำพที่ 110 

 
ภำพที่ 110 ไอคอน Login 

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

 
ภำพที่ 111 กำรกรอก username และ password ใน iThesis Panel 
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3. คลิกท่ีไอคอน Generate Template ดังภำพที่ 112 

 
ภำพที่ 112 ไอคอน Generate Template 

4. ระบบจะแสดงท ำกำร Generate Template โดยจะแสดงหน้ำต่ำงแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงเอกสำร
หน้ำต่ำง ๆ 

 
ภำพที่ 113 ตัวอย่ำงหน้ำต่ำงแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำร Generate Template 

5. เมื่อระบบ Generate Template เรียบร้อยจะพบแบบฟอร์มต่ำง ๆ ในเล่มวิทยำนิพนธ์ขึ้นมำ ดังภำพที่ 114 
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ภำพที่ 114 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มในเล่มวิทยำนิพนธ์จำกกำร Generate Template 

หมายเหตุ : นิสิตนักศึกษำ จะเริ่มเขียนวิทยำนิพนธ์ คือ หน้ำเปล่ำที่อยู่ถัดจำกหน้ำสำรบัญ ทั้งนี้นิสิตนักศึกษำ ที่เริ่ม
กำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ครั้งแรก จะสำมำรถ Generate Template ได้เพียงหน้ำแรก หน้ำปกภำษำไทย หน้ำปก
ภำษำอังกฤษ แบบฟอร์มอนุมัติ สำรบัญ บรรณำนุกรม และประวัติผู้เขียน เท่ำนั้น  ส่วนหน้ำบทคัดย่อภำษำไทย 
บทคัดย่อภำษำอังกฤษ และกิตติกรรมประกำศ จะสำมำรถ Generate Template ได้ เมื่อนิสิตนักศึกษำ ผ่ำนกำร
อนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และกรอกข้อมูลในห้วข้อ Abstract และ Acknowledgement ในเมนู Electronics 
Form บนเว็บพอร์ทัล ซึ่งจะปรำกฎขึ้นมำเมื่อนิสิตนักศึกษำ ผ่ำนกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว 


