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1. บทนำ
1.1 วัตถุประสงค์
ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนำขึ้นมำภำยใต้
กลไกด้ำนกำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ช่วย
อำนวยควำมสะดวกให้กับ นิสิตนักศึกษำในกำร (1) จัดทำรูปเล่มตำมรูปแบบเอกสำรที่กำหนด (2) รองรับกำร
จัดทำแผนกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ (3) รองรับกำรจัดส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ (4) บันทึกผลกำรสอบ ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ (Intellectual
Repository) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับห้องสมุดในกำรสร้ำงคลังข้อมูลงำนวิจัย และจัดส่งไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection)
และเผยแพร่ให้แก่ประชำคมวิจัยและประชำชนผู้สนใจ
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบำยรำยละเอียด กระบวนกำรทำงำนต่ำง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีกำรใช้งำน
ของระบบไอทีสิสสำหรับเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย (รวมถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำที่ได้รับสิทธิ์ทั้งระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร) ซึ่งจะใช้งำนในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) เป็นหลัก
หมายเหตุ : เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำจะใช้งำนในส่วน iThesis Add-in เมื่อได้รับมอบสิทธิ์จำกนิสิตนักศึกษำ ซึ่ง
วิธีกำรใช้งำนจะเป็นไปตำมบทบำทของนิสิตนักศึกษำ สำมำรถศึกษำวิธีกำรใช้งำน iThesis Add-in ได้ที่คู่มือกำร
ใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ
1.2 คำนิยำม
เนื่องด้วยคำเรียกวิทยำนิ พนธ์ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำมีควำม
แตกต่ำงกัน อำทิเช่น วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำเอกของบำงสถำบันกำรศึกษำ เรียกว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่
บำงสถำบันกำรศึกษำ ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ใช้คำเรียกเดียวกันว่ำ วิทยำนิพนธ์ ดังนั้น
เพื่อให้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้กำหนดนิยำมให้คำว่ำ วิทยานิพนธ์
หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก
นอกจำกนี้คำเรียกสำรนิพนธ์ในระดับปริญญำโท แผน ข ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำก็มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิเช่น
บำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ สำรนิพนธ์ และบำงสถำบันกำรศึกษำเรียกว่ำ กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้ระบบฯไปในทิศทำงเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้กำหนดนิยำมให้คำว่ำ สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์
หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ข แต่ ใ นบางกรณี ที่ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการทั่ ว ไปจะใช้ ค าว่ า
วิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์
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โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ : กำรก ำหนดให้ ส ำรนิ พ นธ์ มี ก ำรจั ด ท ำโครงร่ ำ งและ/หรื อ ฉบั บ ร่ ำ ง ขึ้ น อยู่ กั บ แนวนโยบำยของ
สถำบันกำรศึกษำซึ่งจะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
1.3 ระบบไอทีสิส
ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่กำหนดกรอบกำรเขียน กำรบริหำรจัดกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำผ่ำนระบบได้
โดยสะดวก
ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิตนักศึกษำเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงกำรลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ ซึ่ ง ระบบฯ จะตรวจสอบควำมคล้ ำ ยคลึ ง ของวิ ท ยำนิ พ นธ์ ผ่ ำ นโปรแกรมตรวจกำรลั ก ลอก
วรรณกรรมชื่อ “อักขรำวิสุทธิ์” และจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจจำกโปรแกรมอื่นร่วมด้วย หำกสถำบันกำรศึกษำ
กำหนดให้ใช้งำนมำกกว่ำ 1 โปรแกรม
กำรใช้งำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม iThesis Add-in ซึ่ง
เป็นโปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทำงำนสัมพันธ์กัน
เช่น เมื่อมีกำรแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีกำรเปลี่ยนชื่อกรรมกำรสอบหรือมีกำรแก้ไขข้อมูลในส่วน
อื่น ๆ บนเมนู Electronics form แม่แบบเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่ถูกสร้ำงขึ้นโดย add-in ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไข
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรำกฏในทุก ๆ ส่วนมีควำมสอดคล้องกัน
ภำพรวมกำรทำงำนหลักของระบบไอทีสิสสำมำรถอธิบำยได้เป็นแผนภำพดังนี้
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ภำพที่ 1 ภำพรวมกำรทำงำนหลักของระบบ
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1.3.1 เว็บพอร์ทัล (Web portal)
เว็บพอร์ทัลสำมำรถแบ่งกำรใช้งำนได้ตำมกลุ่มผู้ใช้งำนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ เจ้ำหน้ำที่
บัณฑิตศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนิสิตนักศึกษำ ซึ่งกำรใช้งำนในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำนจะ
แตกต่ำงกันออกไป ในเอกสำรฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่ ำวถึ งวิธีกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ บัณ ฑิต
วิทยำลัย
เว็บพอร์ทัล (Web portal) ในกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย เป็นส่วนกำรทำงำนที่ใช้บริหำรจัดกำร
และตรวจสอบข้อมูลในภำพรวมของกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำ ภำระงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรรับ
เล่ ม วิ ท ยำนิ พ นธ์ กำรรั บ มอบสิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนจำกนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ และกำรค้ น หำข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชำญของ
สถำบันกำรศึกษำ
1.3.2 iThesis Add-in
ระบบไอทีสิ ส มีส่ ว นที่ ทำงำนบนโปรแกรม Microsoft Word โดยต้องติดตั้งโปรแกรมขนำดเล็ กที่ ทำงำนบน
Microsoft Word หรือที่เรียกว่ำ Add-in ซึ่งโปรแกรมนี้จะมี 2 เวอร์ชัน คือ
- เวอร์ชัน x86 สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร 32-bit
- เวอร์ชัน x64 สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร 64-bit
ในกำรติดตั้ง Add-in ต้องติดตั้งเวอร์ชันให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำน และต้องติด ตั้งลงบนโปรแกรม
Microsoft Word เวอร์ชัน 2010 ขึ้นไปที่ทำงำนบนระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์เท่ำนั้น
iThesis Add-in ประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญต่ำง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนสร้ำงเทมเพลตเพื่อเขียนเอกสำรวิทยำนิพนธ์
และช่วยในกำรบันทึกไฟล์เพื่อจัดเก็บเข้ำสู่ระบบ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน iThesis Add-in ได้แก่
นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ สำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำร
ใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ
1.4 อีเมล
ระบบไอทีสิสจะมีกำรส่งอีเมลมำยังผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรทำงำนหลัก ของระบบ ได้แก่ อำจำรย์ที่
ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ และนิสิตนักศึกษำ โดยสำมำรถแบ่งประเภทได้ 3
ประเภทคือ
- อีเมลคำร้ องขอให้ พิ จ ำรณำอนุ มัติ โดยเนื้อควำมของอีเ มลจะมี กำรแนบลิ ง ก์ เ พื่ อเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
แบบฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส หรือสำมำรถตรวจสอบและอนุมัติได้ผ่ำนกำร Login เข้ำสู่
ระบบที่เว็บพอร์ทัล
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- อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะเป็นกำรแจ้งให้ทรำบถึงสถำนะของกำร
อนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์
- อีเมลแจ้งกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
1.5 โปรแกรม EndNote
โปรแกรม EndNote ผลิตโดย Thomson Reuters ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำร
อ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของผู้ใช้งำน โดยโปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำรอ้ำงอิง
ที่ ห ลำกหลำย เช่ น APA16, Numbers ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ง ำนสำมำรถเลื อ กใช้ รู ป แบบกำรอ้ ำ งอิ ง ได้ ต ำมที่ ท ำง
สถำบั น กำรศึก ษำ/คณะ/สำขำวิช ำกำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม EndNote นั้น กลุ่ มผู้ ใช้งำนหลั ก คือ นิสิ ต
นักศึกษำ สำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำรใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ
1.6 โปรแกรม Mendeley
โปรแกรม Mendeley ได้ถูก Elsevier ซื้อไปในปี 2013 เพื่อนำไปพัฒนำต่อ โดยโปรแกรมดังกล่ำวเป็นโปรแกรมที่
มีส่วนช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอ้ำงอิง หรือบรรณำนุกรมที่เกี่ยวกับเนื้อหำของวิทยำนิพนธ์ของผู้ใช้งำน
โปรแกรมดังกล่ำวมีรูปแบบกำรอ้ำงอิงที่หลำกหลำย โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงได้ตำมที่ทำง
สถำบั น กำรศึกษำ/คณะ/สำขำวิ ชำกำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม Mendeley นั้น กลุ่ มผู้ ใช้งำนหลัก คือ นิสิ ต
นักศึกษำ สำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำรใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ
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2. กำรใช้งำนระบบไอทีสิสด้ำนกำรอนุมัติ
2.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส
กำรทำงำนภำพรวมของกระบวนกำรอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 4 กระบวนกำรหลัก โดยนิสิตนักศึกษำ
บำงท่ำนอำจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีก 3 ขั้นตอน ได้แก่ กำรขอแก้ไขแผนกำรทำวิจัย, กำรขอแก้ไขหัวข้อวิทยำนิพนธ์
(Edit Proposal) และกำรขอแก้ ไ ขวิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ( Revise Complete version) ดั ง ภำพที่ 2
ซึ่ ง มี 2 กระบวนกำรที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำจะเข้ ำ มำมี ส่ ว นในกำรอนุ มั ติ ได้ แ ก่ Proposal และ Revise
Complete version ซึ่งระบบจะมีอีเมลคำร้องกำรพิจำรณำอนุมัติส่งมำให้เจ้ำหน้ำที่

ภำพที่ 2 แผนภำพตัวอย่ำงกระบวนกำรทั้งหมดในระบบ
2.2 กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ (Proposal)
กำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำนั้น เป็นกำรนำเอำข้อมูลผลกำรพิจำรณำกำรสอบหัวข้อ
วิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะมำเก็บในระบบผ่ำนฟอร์มกำรอนุมัติ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรกรอกข้อมูล เท่ำนั้ น จะได้รั บ อีเมลฉบั บ ดังกล่ ำวหลั งจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำได้อนุมัติโ ครงร่ำงวิทยำนิพ นธ์
เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งมำยังเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ประชุม
และวันที่ประชุมลงในฟอร์ม โดยมีขั้นตอนดังนี้
หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย
1. เจ้ำหน้ำทีฯ่ ตรวจสอบกล่องข้อควำม (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ (เจ้ำหน้ำที่)” ดังภำพที่ 3
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ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงเนื้อควำมของอีเมลขออนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 4
3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ โดยฟอร์มกำรอนุมัติมีรำยละเอียด ดังนี้
1) ชื่อกระบวนกำร แสดงกระบวนกำรในกำรอนุมัติ ดังภำพที่ 4 เป็นกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
(Proposal) ในขั้นตอนกำรอนุมัติโดยเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ พร้อมข้อมูลชื่อเจ้ำหน้ำที่ และชื่อนิสิต
นักศึกษำ
2) สถำนะกำรอนุมัติ ตัวอย่ำงดัง ภำพที่ 4 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติ
จำกเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ
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ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรอนุมัติในส่วนของ Approval Form
3) หัวข้อกำรแสดงผลของฟอร์มกำรอนุมัติ ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่
a. Student Data แสดงข้ อ มู ล 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ Basic Information (ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนของนิ สิ ต
นักศึกษำ) Topic (หัวข้อวิทยำนิพนธ์) และ Committee (รำยชื่อกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์)
ดังภำพที่ 5
b. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลที่ระบบนำเสนอเป็นอันดับแรก เมื่อ เจ้ำหน้ำที่ฯ คลิก
ลิงก์มำจำกอีเมล ดังภำพที่ 4 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 4) – 6)

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้ำ 9

ภำพที่ 5 กำรแสดงผลข้อมูลในหัวข้อ Student Data
4) Download Files: เอกสำรวิทยำนิพนธ์ทั้งไฟล์ .docx ซึ่งสำมำรถคลิกเพื่อดำวน์โหลด และไฟล์ .pdf
ที่สำมำรถคลิกเพื่อเปิดไฟล์ดังกล่ำวผ่ำน web browser ได้ ดังภำพที่ 6
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ภำพที่ 6 กำรใช้งำนส่วน Download Files
5) Plagiarism Detection Result: ผลกำรคัดลอกวรรณกรรมเป็นเปอร์เซ็น จำกกำรตรวจสอบด้ว ย
โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ ซึ่งกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นิสิตนักศึกษำจะยังไม่จำเป็นต้องตรวจสอบก็
ได้
6) Approval Form: ประกอบด้วยส่วนสรุปผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร และส่วนของกำรลงผล
กำรพิจำรณำอนุมัติ ดังภำพที่ 4
a. ส่ ว นสรุ ป ผลกำรพิจ ำรณำของคณะกรรมกำร เป็นส่ ว นที่เจ้ำหน้ำที่จะกรอกข้ อ มูล ครั้ ง ที่
ประชุมและวันที่ในกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
b. ส่วนกำรอนุมัติ สำมำรถเลือก Disapprove พร้อมแนบไฟล์ไปให้นิสิตนักศึกษำได้ หรือเลือก
Approve
4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
(ถ้ำมี) อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก และสำเนำเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ ดังภำพที่ 7
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ภำพที่ 7 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งผลกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
2.3 กำรอนุมัติกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise complete version)
กำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ นิสิตนักศึกษำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
พิจำรณำ พร้อมทั้งได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบอีกครั้ง กลับพบส่วนที่ ไม่ถูกต้องและต้องกำร
แก้ไข จึงดำเนินกำรยื่นคำร้องขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่ำนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล ของระบบไอทีสิส รวมทั้ง
ได้รับกำรอนุมัติให้แก้ไขจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำจะได้รับอีเมล เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
หมายเหตุ: กำรตั้งค่ำหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหำในอีเมลอำจจะแตกต่ำงกันในแต่ละมหำวิทยำลัย
1. เจ้ำหน้ำที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อควำม (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ (เจ้ำหน้ำที่)” ซึ่งเมื่อเปิดอีเมลจะพบเนื้อควำมพร้อมกับลิงก์ที่สำมำรถเชื่อมต่อไปยังฟอร์มกำร
อนุมัตกิ ำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังภำพที่ 8

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้ำ 12

ภำพที่ 8 ตัวอย่ำงเนื้อควำมในอีเมลขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมำในอีเมล จะเข้ำสู่ฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภำพที่ 9
3. พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ เลือกผลกำรอนุมัติ ได้แก่
a. ไม่อนุมัติ (Disapprove)
b. อนุมัติ (Approve): กรณีที่เจ้ำหน้ำที่เลือกอนุมัติให้แก้ไข วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ฉบับเดิม ที่
ได้รับกำรอนุมัติจะถูกลบออกจำกระบบ และนิสิตนักศึกษำสำมำรถแก้ไขเอกสำรวิทยำนิพนธ์
เพื่อส่งเป็นวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เวอร์ชันใหม่ได้
4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก
และอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม (ถ้ำมี)
หมายเหตุ : ไม่มีอีเมลสำเนำเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ
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3. กำรใช้งำนไฟล์ CSV จำกเว็บพอร์ทัล
กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัลนั้นมีเมนูที่สำมำรถดึงข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ CSV ได้อยู่หลำยเมนู ซึ่งเป็นกำรอำนวยควำม
สะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มำกยิ่งขึ้น โดยเมนูที่สำมำรถดึงข้อมูลออกมำในรูปแบบ
ของไฟล์ CSV ได้ ได้แก่
1. เมนู PROPOSAL
2. เมนู DRAFT VERSION
3. เมนู COMPLETE VERSION
4. เมนู PUBLICATION
5. เมนู COMPLETE HARDCOPY
6. เมนู ADVISOR/ADVISEE
7. เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER
8. เมนู ROLES & CAPABILITIES
อย่ำงไรก็ตำม หำกเจ้ำหน้ำที่ดึงข้อมูลออกมำแล้วเปิดไฟล์ใช้งำนโดยคลิกเปิดที่ไฟล์ทันที จะพบว่ำไฟล์ดังกล่ำวไม่
สำมำรถอ่ำนภำษำไทยได้ ซึ่งกำรเปิดไฟล์ที่ถูกวิธีนั้น สำมำรถทำได้ดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ดังภำพที่ 10

ภำพที่ 10 โปรแกรม Microsoft Excel
2. คลิกที่ Data (หมำยเลข 1) และเลือก From Text/CSV (หมำยเลข 2) ดังภำพที่ 11

ภำพที่ 11 เครื่องมือ From Text/CSV
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3. เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องกำร แล้วคลิก Import ดังภำพที่ 12

ภำพที่ 12 กำรเลือกและเปิดไฟล์ CSV
4. จำกภำพที่ 13 จะพบว่ำข้อมูลที่เป็นภำษำไทยไม่สำมำรถอ่ำนได้ ให้เจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนค่ำ File Origin เป็น
“65001: Unicode (UTF-8) จะพบว่ำสำมำรถอ่ำนภำษำไทยได้ดังภำพที่ 14

ภำพที่ 13 File Origin ที่ไม่สำมำรถอ่ำนข้อมูลภำษำไทยได้
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ภำพที่ 14 File Origin ที่สำมำรถอ่ำนข้อมูลภำษำไทยได้
5. คลิกที่ Load ดังภำพที่ 15 จะได้ไฟล์ Excel ดังภำพที่ 16

ภำพที่ 15 Load ไฟล์ CSV เข้ำ Microsoft Excel

ภำพที่ 16 ไฟล์ CSV ที่เปิดโดย Microsoft Excel
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4. กำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล (Web portal)
เว็ บ พอร์ ทั ล (Web portal) เป็ น ส่ ว นส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรใช้ ง ำนระบบไอที สิ ส โดยผู้ ใ ช้ ง ำนที่ เ ป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่
บัณฑิตศึกษำจะใช้งำนเว็บพอร์ทัลในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรส่งวิทยำนิพนธ์ในลำดับขั้นตอนต่ำง ๆ เช่นกำร
ตรวจสอบข้อมูลกำรตีพิมพ์ผลงำน กำรตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติวิทยำนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
จำกอำจำรย์ ที่ป รึ กษำ กำรเก็บ ข้อมูล ผู้ ที่ส่ ง เล่ ม วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ กับทำงบัณฑิตวิทยำลั ย แล้ ว กำร
ตรวจสอบภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ และกำรรับมอบสิทธิ์กำรใช้งำนจำกนิสิตนักศึกษำ โดยเมนูกำรใช้งำนบนเว็บ
พอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำมีทั้งหมด 13 เมนู โดยกำรใช้งำนในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบำยในลำดับถัดไป
เมื่อเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำเข้ำมำที่เว็บไซต์ (Website) ของระบบไอทีสิสแล้ว จะพบหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลเป็น
ดังภำพที่ 17

ภำพที่ 17 หน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลก่อนกำรเริ่มเข้ำใช้งำน
Tip & Tricks: การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพื่อความเสถียรและมีประสิทธิภาพ แนะนาให้ใช้ Web Browser ดังนี้
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Microsoft Edge
ส่วนประกอบของหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังภำพที่ 18 ได้แก่
1. เมนูกำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ
2. กำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำน
หมายเหตุ: รูปแบบของโลโก้และชื่อสถำบันบริเวณหัวเว็บ (header) จะแตกต่ำงกันตำมแต่ละสถำบันกำรศึกษำ
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ภำพที่ 18 ส่วนประกอบในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล
4.1 เมนูกำรใช้งำนและกำรแสดงผลของผู้ใช้งำนในระบบ
เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลประกอบไปด้วย 4 เมนู ดังภำพที่ 19 ได้แก่
1. Status
2. Tutorials
3. Microsoft Word Add-In
4. Fact & Figure

ภำพที่ 19 เมนูกำรใช้งำนในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล
4.1.1 เมนู Status
เมนู Status เป็ น กำรแสดงผลสถำนะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำผู้ ใ ช้ ง ำนในระบบ ที่ มี ก ำรส่ ง โครงร่ ำ งวิ ท ยำนิ พ นธ์
(Proposal), วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง (Draft version) และวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ผ่ำน
ระบบแล้ว โดยสำมำรถเลือกภำคกำรศึกษำ และแยกประเภทได้เป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำ
เอก (Dissertation) วิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท (Thesis) หรือสำรนิพนธ์ (Independent Study) นอกจำกนี้
ยังสำมำรถดูข้อมูลเป็นรำยคณะได้อีกด้วย ดังภำพที่ 20
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ภำพที่ 20 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ
ในบำงสถำบันกำรศึกษำ ไม่กำหนดให้นิสิตนักศึกษำต้องส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังนั้นในกำรแสดงกรำฟผู้ใช้งำน
ในระบบ จะไม่มีกรำฟแสดงผู้ใช้งำนที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง ดังภำพที่ 21

ภำพที่ 21 กรำฟแสดงสถำนะนิสิตนักศึกษำในระบบ (กรณีไม่มีกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง)
โดยสำมำรถติดตำมสถำนะของนิสิตนักศึกษำได้เป็นรำยบุคคลภำยใต้ภำควิชำต่ำง ๆ ว่ำผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ
เอกสำรวิทยำนิพนธ์ในระดับใดแล้ว (สีเขียว หมำยถึง ได้รับกำรอนุมัติแล้ว) และมีกำรระบุข้อมูลกำรเผยแพร่
ผลงำนที่เมนู Report Data แล้วหรือไม่ หำกมีกำรระบุ Publication แล้วจะขึ้นขีดสีส้มที่ชื่อนิสิตนักศึกษำคนนั้น
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ภำพที่ 22 สถำนะของนิสิตนักศึกษำแบ่งตำมภำควิชำที่สังกัด
กรณีที่นิสิตนักศึกษำยังไม่ได้รับกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบจะนำข้อมูลดังกล่ ำวมำ
แสดงผลในปีกำรศึกษำปัจจุบัน และเมื่อผู้ใช้งำนเลือกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ข้อมูลที่แสดงผลจะเป็นข้อมูลของนิสิต
นักศึกษำผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว
4.1.2 เมนู Tutorials
เมนู Tutorials เป็นเมนูที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน หรือดูวิดีโอกำรใช้งำนระบบในเบื้องต้นได้
ดังภำพที่ 23 โดยเมนู Tutorial ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยๆ คือ Documentation ที่จะแสดงข้อมูลเอกสำรคู่มือ
ในรูปแบบไฟล์ pdf และเมนู Video ที่จะแสดงคู่มือกำรใช้งำนระบบที่ผู้พัฒนำระบบหรือทำงสถำบันได้จัดเตรียม
ไว้ในรูปแบบวีดิโอ

ภำพที่ 23 หน้ำจอเมนู Tutorials
4.1.3 เมนู Microsoft Word Add-In
เมนู Microsoft Word Add-In เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ ดำวน์ โ หลดโปรแกรม iThesis Add-in และโปรแกรม
ที่จำเป็นต้องติดตั้งเสริม (Prerequisite programs) โดยกำรใช้งำนระบบ iThesis นั้นจำเป็นต้องติดตั้ง iThesis
Add-in เพื่อใช้ในกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ด้วย Microsoft Word และอัพโหลดไฟล์วิทยำนิพนธ์นั้นไปยังเว็บพอร์ทัล
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ในเมนู Microsoft Word Add-In จะแสดงรำยกำรให้ดำวน์โหลด 2 ส่วน คือ iThesis Add-in และ Prerequisite
programs ดังภำพที่ 24 ซึ่งกำรติดตั้งทั้ง 2 ส่วนจะมี 2 เวอร์ชัน โดยแบ่งตำมสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำร
วินโดวส์ ซึ่งมีโครงสร้ำง 2 แบบ คือ 32 bit (x86) หรือ 64 bit (x64) ดังนั้นก่อนกำรติดตั้ง เจ้ำหน้ำที่จำเป็น
จะต้องตรวจสอบสถำปัตยกรรมของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งว่ำเป็นแบบใด โดยระบบ
จะมีกำรตรวจสอบและแนะนำด้วยคำว่ำ "Recommend for you" ด้วย สำหรับวิธีกำรติดตั้ง วิธีกำรใช้งำน และ
รำยละเอียดอื่น ๆ จะกล่ำวในหัวข้อกำรใช้งำน iThesis Add-in

ภำพที่ 24 หน้ำจอเมนู Microsoft Word Add-in
4.1.4 เมนู Fact & Figure
เมนู Fact & Figure เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลทั่วไปของจำนวนนิสิตนักศึกษำและอำจำรย์ที่อยู่ในระบบ และแสดง
สถำนะจ ำนวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำที่ ท ำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ใ นขั้ น ตอนต่ ำ งๆ ดั ง ภำพที่ 26 ส ำหรั บ เมนู Fact & Figure นี้
สถำบันกำรศึกษำสำมำรถเลือกที่จะเปิดหรือปิดเมนูนี้ได้ ดังนั้นหำกสถำบันกำรศึกษำเลือกที่จะปิดเมนูนี้ เจ้ำหน้ำที่
จะไม่เห็นเมนูนี้ในระบบ
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ภำพที่ 25 หน้ำจอเมนู Fact & Figure
4.1.5 เมนู AI Help
เมนู AI Help
เป็นเมนูช่วยในกำรเชื่อมต่อไปยัง คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base) ซึ่งแต่ละหน้ำ
เมนูจะแสดงลิงก์ไปยังหน้ำบทควำมวิธีกำรใช้งำนของแต่ละเมนูเอง แต่กรณีที่ระบบไม่พบบทควำม ก็จะลิงก์ไปยัง
หน้ำหลักของ Knowledge Base ที่จะกล่ำวในหัวข้อคลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base)
4.2 กำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำน
ในส่วนกำรเข้ำใช้งำนและวิธีกำรใช้งำนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังภำพที่ 26 ได้แก่
1. กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login)
2. คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base)
3. กำรติดต่อสอบถำม (Contact)
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ภำพที่ 26 ส่วนประกอบกำรเข้ำใช้งำนระบบ
4.2.1 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำน (Login)
กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบไอทีสิสบนเว็บพอร์ทัลนั้น เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที โดยใช้ บัญชีผู้ใช้งำน
(user account) ซึ่งเป็น Username และ Password เดียวกับกำรเข้ำใช้งำนระบบของสถำบันกำรศึกษำ ทั้งนี้
บัญชีผู้ใช้งำนในบำงสถำบั นกำรศึกษำอำจมีหลำย Username และ Password เพื่อเข้ำใช้งำนในหลำยระบบ
ดังนั้นเจ้ำหน้ำทีจ่ ะต้องสอบถำม Username และ Password ในกำรเข้ำระบบกับทำงสถำบันกำรศึกษำให้ถูกต้อง
กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนนั้น ให้ เจ้ำหน้ำที่ระบุ Username และ Password ลงในส่วน Login และคลิกที่ปุ่ม Login
เพื่อเข้ำใช้งำน หำกต้องกำรให้ระบบจดจำ Username และ Password ไว้ในระบบ ให้ทำเครื่องหมำยหน้ำคำว่ำ
Remember me ดังภำพที่ 27
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ภำพที่ 27 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล
ในกรณีที่ทำงสถำบันกำรศึกษำใช้ Username และ Password ที่เป็นระบบพิสูจน์ตัวบุคคลของทำงสถำบันเอง
และหำกทำงสถำบั น จ ำเป็ น ต้ องปิ ดกำรใช้งำนด้ว ย Username และ Password ดังกล่ ำว เนื่องจำกต้อ งกำร
ปรั บ ปรุ ง ระบบหรื อ เกิ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งใดๆ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ะสำมำรถเข้ ำ ใช้ ง ำนระบบฯ ได้ จ ำก Username และ
Password ที่ระบบฯ ส่งให้ยังอีเมลของเจ้ ำหน้ำที่ ที่เป็นโดเมนของทำงสถำบัน โดยจะเรียก Username และ
Password ที่ระบบฯ ส่งให้ว่ำ Local Account ดังภำพที่ 28

ภำพที่ 28 รำยละเอียดอีเมลแจ้ง Local Account
เมื่อระบบฯ เลือกใช้กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนด้วย Local Account กำรแสดงผลของหน้ำต่ำงกำรล็อกอินจะเปลี่ยนไป
ดังที่แสดงดังภำพที่ 29 ฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล โดยข้อสังเกตคือมีปุ่มคำสั่ง Forgot password
เพิ่มขึ้น
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ภำพที่ 29 ฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีที่ใช้งำน Local Account
หำกสถำบันกำรศึกษำเปิดให้ล็อกอินด้ว ยระบบ Google Sign In เจ้ำหน้ำที่สำมำรถล็อกอินเข้ำระบบไอทีสิส ได้
ด้วยอีเมลของ Google ที่ได้มีกำรลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้อีเมลของมหำวิทยำลัย
วิธีกำรล็อกอินด้วย Google Sign In
1. เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถล็อกอิน โดยใช้ Google Sign In ได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม Google Sign In ดังภำพที่ 30

ภำพที่ 30 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีที่ใช้งำน Google Sign In
2. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้ำหน้ำที่ใช้ เคยล็อกอินด้วยอีเมล google แล้ว สำมำรถเลือกอีเมลที่ต้องกำรได้เลย
ดังภำพที่ 31
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ภำพที่ 31 กำรล็อกอินด้วย Google Sign In กรณีเคยล็อกอินด้วยอีเมล google
3. หำกเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ช้ ยั ง ไม่ เ คยล็ อ กอิ น ด้ ว ยอี เ มล google ให้ ค ลิ ก ที่ “Use another
account” ดังภำพที่ 32 แล้วกรอก Username และ Password ดังภำพที่ 33 และภำพที่ 34 ก็จะสำมำรถ
เข้ำระบบได้

ภำพที่ 32 กำรล็อกอินด้วย Google Sign In กรณีไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล google

ภำพที่ 33 กำรใส่ Username เพื่อล็อกอินอีเมล google
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ภำพที่ 34 กำรใส่ Password เพื่อล็อกอินอีเมล google
หำกสถำบันกำรศึกษำเปิดให้ล็อกอินด้วยระบบ OneDrive เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถล็อกอินเข้ำระบบไอทีสิสได้ด้วยอีเมล
ของ Microsoft ที่ได้มีกำรลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้อีเมลของมหำวิทยำลัย
วิธีกำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In
1. เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถล็อกอิน โดยใช้ OneDrive Sign In ได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม OneDrive Sign In ดังภำพที่ 35

ภำพที่ 35 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล กรณีที่ใช้งำน OneDrive Sign In
2. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้ำหน้ำที่ใช้ เคยล็อกอินด้วยอีเมล Microsoft แล้ว สำมำรถเลือกอีเมลที่ต้องกำรได้
เลย ดังภำพที่ 36
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ภำพที่ 36 กำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In กรณีเคยล็อกอินด้วยอีเมล Microsoft
3. หำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เจ้ำหน้ำที่ใช้ ยังไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล Microsoft ให้คลิกที่ “Use another
account” ดั ง ภำพที่ 37 แล้ ว กรอก Username และ Password ดั ง ภำพที่ 38 และภำพที่ 39 ก็ จ ะ
สำมำรถเข้ำระบบได้

ภำพที่ 37 กำรล็อกอินด้วย OneDrive Sign In กรณีไม่เคยล็อกอินด้วยอีเมล OneDrive
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ภำพที่ 38 กำรใส่ Username เพื่อล็อกอินอีเมล Microsoft

ภำพที่ 39 กำรใส่ Password เพื่อล็อกอินอีเมล Microsoft
4. คลิก Yes เพื่ออนุญำตให้ระบบล็อกอินโดยใช้อีเมล Mircrosoft ดังภำพที่ 40 ก็จะสำมำรถเข้ำระบบได้
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ภำพที่ 40 กำรอนุญำติให้ระบบเข้ำใช้งำนโดยใช้อีเมล Microsoft
หมายเหตุ: กำรล็อกอินโดยใช้อีเมล Microsoft นั้น หน้ำเว็บพอร์ทัลจะต้องมี Digital Certificate จึงจะสำมำรถใช้
งำนได้
4.2.2 คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน (Knowledge Base)
คลังข้อมูลวิธีกำรใช้งำน หรือ Knowledge Base เป็นที่รวบรวมบทควำมต่ำง ๆ ของระบบไอทีสิส โดยแยกเป็น
ส่วน ๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูล ดังภำพที่ 41 เมื่อผู้ใช้งำนคลิกที่รำยกำร ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ
Knowleadge Base หรือ https://ithesis.uni.net.th/kb/ ดังภำพที่ 42 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบทควำมข้อมูล
กำรใช้งำน นอกจำกนี้ยังรวบรวมปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้งำนระบบ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย
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ภำพที่ 41 รำยกำร Knowledge Base ในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัล

ภำพที่ 42 เว็บไซต์ Knowledge Base
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4.2.3 กำรติดต่อสอบถำม (Contact)
กำรติดต่อสอบถำม (Contact) เป็นส่วนที่ให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีปัญหำด้ำนกำรใช้งำนระบบ ติดต่อกับทีมดูแลระบบทำง
อีเมล เพื่อให้ทีมดูแลระบบช่วยแนะนำหรือแก้ปัญหำจำกกำรใช้งำน ดัง ภำพที่ 43 โดยอีเมลที่ปรำกฏในส่วนนี้ จะ
แตกต่ำงกันในแต่ละสถำบันกำรศึกษำ

ภำพที่ 43 กำรติดต่อสอบถำม
4.3 เมนูต่ำง ๆ ในกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัล
เมนูกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่ มีทั้งหมด 13 เมนู ได้แก่
1. เมนู PROPOSAL
2. เมนู DRAFT VERSION
3. เมนู COMPLETE VERSION
4. เมนู PUBLICATION
5. เมนู COMPLETE HARDCOPY
6. เมนู BARCODE
7. เมนู ALL STATUS
8. เมนู ADVISOR/ADVISEE
9. เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER
10. เมนู ROLES & CAPABILITIES
11. เมนู PRIVILEGES TABLE
12. เมนู PRIVILEGES (จะแสดงเมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่รับมอบสิทธิ์จำกนิสิตนักศึกษำ)
13. เมนู PORTFOLIO
4.3.1 เมนู PROPOSAL
เมนู Proposal เป็ น เมนู ที่ ใ ช้ ง ำนส ำหรั บ ตรวจสอบกำรส่ ง โครงร่ ำ งวิ ท ยำนิ พ นธ์ แ ต่ ล ะคณะ แต่ ล ะภำคเรี ย น
เนื่องจำกกระบวนกำรในกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์นั้น จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ
เจ้ำหน้ำที่จะต้องนำข้อมูลผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะมำบันทึกผล โดยสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และคลิกลิงก์เพื่อเชื่อมไปยังฟอร์มกำรอนุมัติ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่อำจไม่ได้
ตรวจสอบอีเมลหรืออำจมีปัญหำในกำรใช้งำนอีเมลได้
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กำรใช้งำนเมนู PROPOSAL

ภำพที่ 44 กำรใช้งำนเมนู PROPOSAL
14. คลิกเมนู PROPOSAL เพื่อแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสำรวิทยำนิพนธ์ที่มีกำรทำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
(Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหำวิทยำลัย
15. เลือกรูปแบบกำรวิจั ย ที่ต้องกำรตรวจสอบข้อมูล สำหรับในภำพตัวอย่ำงหมำยถึง มีประเภทเอกสำร
วิทยำนิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์), Thesis (วิทยำนิพนธ์) และ Independent study (สำรนิพนธ์)
16. เลือกเงื่อนไขในกำรตรวจสอบข้อมูล ได้แก่
16.1. Approval Proposal Year (ภำค/ปีกำรศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์)
16.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยำลัย)
16.3. Field of Study (สำขำวิชำ)
17. เลือกวิธีกำรแสดงผลข้อมูล
17.1. คลิกที่ Display เพื่อแสดงข้อมูลบนหน้ำเว็บพอร์ทัล ดังภำพที่ 45
17.2. คลิกที่ Export as CSV เพื่อส่งออกข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ CSV ดังภำพที่ 46
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ภำพที่ 45 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลของเมนู PROPOSAL บนหน้ำเว็บพอร์ทัล

ภำพที่ 46 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลของเมนู PROPOSAL ด้วยไฟล์ CSV
กำรใช้งำนส่วนกำรแสดงผลของเมนู PROPOSAL

ภำพที่ 47 กำรใช้งำนส่วนกำรแสดงผลของเมนู PROPOSAL บนหน้ำเว็บพอร์ทัล
1. ส่วนของกำรแสดงสถำนะพร้อมจำนวนของผลกำรพิจำรณำอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
2. ตัวช่วยกำรค้นหำข้อมูลโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
3. ส่วนของกำรแสดงผลรำยกำรโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
3.1. Thesis Topic จะแสดงข้อมูลดังนี้
3.1.1.รหัสนิสิตนักศึกษำ
3.1.2.หัวข้อวิทยำนิพนธ์
3.1.3.ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์
3.1.4.ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก
3.1.5.วันที่ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักอนุมัติ
3.2. Approved date จะแสดงข้อมูลกำรอนุมัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่ บัณฑิตศึกษำ พร้อม
วันที่และเวลำ สำหรับส่วนของเจ้ำหน้ำที่ฯ (Officer) จะมี 2 รูปแบบคือ
3.2.1. None เป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำทีฯ่ ยังไม่พิจำรณำอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
3.2.2. Approved เป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำทีฯ่ อนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์แล้ว
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4. External link เพื่อเข้ำสู่หน้ำกำรอนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์
หมายเหตุ : กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ไม่มีสิทธิ์ในกำรอนุมัติ เอกสำรวิทยำนิพนธ์ ระบบจะไม่ปรำกฎเครื่องหมำย External
link แต่จะแสดงเพียงสถำนะ none หรือ approved เท่ำนั้น
4.3.2 เมนู DRAFT VERSION
เมนู DRAFT VERSION เป็นเมนูที่ใช้งำนสำหรับตรวจสอบข้อมูลกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงแต่ละคณะ แต่ละภำค
เรียน เนื่องจำกกระบวนกำรในกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำงนั้นจะได้รับกำรอนุมัติ จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก
เพียงท่ำนเดียวเท่ำนั้น แตกต่ำงจำกกระบวนกำรส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ที่เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำจะต้องบันทึก
ข้อมูลด้วยเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำจะสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้ทำกำรส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และได้รับกำร
อนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วดังภำพที่ 48 โดยวิธีกำรใช้งำนจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL โดยมี
ข้อแตกต่ำงในส่วนของผลกำรค้นหำ ในส่วนของ Approved date จะแสดงผลเพียงวันเวลำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ทำกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์เท่ำนั้น

ภำพที่ 48 เมนู DRAFT VERSION
หมายเหตุ : ประเภทวิทยำนิพนธ์ที่จะปรำกฎเป็นเมนูย่อยทำงด้ำนซ้ำยมือว่ำประเภทใดจะมีกำรทำวิทยำนิพนธ์
ฉบับร่ำง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหำวิทยำลัย
4.3.3 เมนู COMPLETE VERSION
เมนู COMPLETE VERSION เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับ
กำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นรำยคณะ รำยภำคเรียน และเนื่องจำก
กระบวนกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะมีเพียงกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักเท่ำนั้น เช่นเดียวกับ
กำรอนุมัติวิทยำนิ พนธ์ฉบั บร่ ำง เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำใช้งำนเพื่อตรวจสอบรำยชื่อของนิสิตนักศึกษำ ผู้ที่ส่ ง
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และได้รับกำรอนุมัติจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้วดัง ภำพที่ 49 โดยวิธีกำรใช้งำนจะเป็น
ลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL และเมนู DRAFT VERSION
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ภำพที่ 49 เมนู COMPLETE VERSION
4.3.4 เมนู PUBLICATION
เมนู PUBLICATION เป็ น เมนู ส ำหรับ ตรวจสอบข้อมูล กำรเผยแพร่กำรตีพิมพ์งำนวิจัย เช่น กำรตีพิมพ์ผ ลงำน
ทำงวิชำกำร กำรประชุมทำงวิชำกำร หรือกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งนิสิตนักศึกษำจะเป็นผู้ กรอกข้อมูล
ดังกล่ำว โดยข้อมูลต่ำงๆ ที่ นิสิตนักศึกษำกรอกนั้นจะปรำกฎขึ้นหลังจำกกำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(complete hardcopy) เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีกำรใช้งำนสำมำรถแสดงดังภำพที่ 50

ภำพที่ 50 เมนู PUBLICATION
1. คลิกเมนู PUBLICATION
2. เลือกรูปแบบกำรวิจัย
3. ระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล ได้แก่
3.1. Collect Year (ภำค/ปีกำรศึกษำที่เก็บข้อมูล)
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยำลัย)
3.3. Field of Study (สำขำวิชำ)
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4. เลือกวิธีกำรแสดงผลข้อมูล
4.1. คลิกที่ Display เพื่อแสดงข้อมูลบนหน้ำเว็บพอร์ทัล ดังหมำยเลข 5 ภำพที่ 50
4.2. คลิกที่ Export as CSV เพื่อส่งออกข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ CSV ดังภำพที่ 51
5. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่มีในระบบ ประกอบด้วย
5.1. Title (ชื่อวิทยำนิพนธ์)
5.2. Student Name (ชื่อนิสิตนักศึกษำ)
5.3. Publish (ปีที่ตีพิมพ์)
5.4. Document Type (ประเภทของกำรเผยแพร่)
5.5. ISSN (เลข ISSN)
5.6. Collect Datetime (วันที่ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักอนุมัติ)
5.7. File (ไฟล์เอกสำรกำรตีพิมพ์)

ภำพที่ 51 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลของเมนู PUBLICATION ด้วยไฟล์ CSV
4.3.5 เมนู COMPLETE HARDCOPY
เมนู COMPLETE HARDCOPY เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือในบำง
สถำบันอำจไม่รับเล่มวิทยำนิพนธ์ แต่รับเพียงใบนำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ออกจำกระบบและส่งให้กับ
ทำงบัณฑิตวิทยำลัย พร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่ได้สแกนบำร์โค้ดให้แล้ว ซึ่งสำมำรถอธิบำยวิธีกำรใช้งำนได้ดังนี้

ภำพที่ 52 เมนู COMPLETE HARDCOPY
1. คลิกที่เมนู COMPLETED HARDCOPY
2. ระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำข้อมูล
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2.1. Approved Year (ภำค/ปีกำรศึกษำที่เก็บข้อมูล)
2.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยำลัย)
2.3. Field of Study (สำขำวิชำ)
3. เลือกวิธีกำรแสดงผลข้อมูล
3.1. คลิกที่ Display เพื่อแสดงข้อมูลบนหน้ำเว็บพอร์ทัล ดังหมำยเลข 4 ภำพที่ 52ภำพที่ 50
3.2. คลิกที่ Export as CSV เพื่อส่งออกข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ CSV ดัง
4. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่มีในระบบ โดยข้อมูลที่แสดงได้แก่
4.1. ID (รหัสนิสิตนักศึกษำ)
4.2. Name (ชื่อนิสิตนักศึกษำ)
4.3. Theses Topic (ชื่อวิทยำนิพนธ์)
4.4. Approved by (อำจำรย์ที่ปรึกษำผู้อนุมัตวิ ิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
4.5. Approved date (วันเวลำที่อนุมัติ)
4.6. IR Imported (วันเวลำที่นำข้อมูลเข้ำสู่คลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ)

ภำพที่ 53 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลของเมนู COMPLETE HARDCOPY ด้วยไฟล์ CSV
4.3.6 เมนู BARCODE
เมนู BARCODE เป็นเมนูที่เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำเก็บข้อมูลกำรส่งเล่มวิทยำนิ พนธ์ผ่ำนกำรสแกนบำร์โค้ด จำก
หน้ำปกของเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ นิสิตนักศึกษำพิมพ์ออกจำกเมนู revision & approval ดังภำพที่ 54
หรือจำกใบนำส่งวิทยำนิพนธ์ที่พิมพ์ออกจำกเมนู Submition document ดังภำพที่ 55 อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และ
นอกจำกจะใช้งำนเพื่อเก็บข้อมูลแล้ว ในกรณีที่ นิสิตนักศึกษำต้องกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังได้รับกำร
สแกนบำร์โค้ดแล้ว แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลเข้ำสู่คลังปัญญำ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถสแกนบำร์โค้ดที่เอกสำรอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
กดยกเลิ กวิท ยำนิ พนธ์ฉ บั บ ดัง กล่ ำว ซึ่งหำกเล่ มวิท ยำนิ พนธ์ ฉบั บ ดัง กล่ ำวได้ถู ก นำเข้ำ สู่ ค ลั ง ปั ญญำของทำง
มหำวิทยำลัยแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะไม่สำมำรถยกเลิกวิทยำนิพนธ์ได้
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ภำพที่ 54 ตัวอย่ำงปกแรกของวิทยำนิพนธ์

ภำพที่ 55 ตัวอย่ำงใบนำส่งวิทยำนิพนธ์

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้ำ 40

กำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์
กำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเรียบร้อยของข้อมูลภำยในเล่ม
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรำกฎบนใบนำส่งวิทยำนิพนธ์ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะทำกำรเก็บข้อมูลกำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ โดยสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรได้ 2
วิธี ดังนี้
1. กำรกรอกข้อมูลตัวเลขจำกหน้ำปกของเล่มวิทยำนิพนธ์ ทำได้โดย
1.1. พิมพ์ตัวเลขที่ปรำกฏในส่วนของมุมขวำล่ำงบนหน้ำปกของวิทยำนิพนธ์ (หมำยเลข 1)
1.2. คลิก Submit (หมำยเลข 2)

ภำพที่ 56 กำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์โดยกำรกรอกข้อมูลตัวเลข
2. กำรสแกนบำร์โค้ดจำกหน้ำปกของเล่มวิทยำนิพนธ์หรือใบนำส่งวิทยำนิพนธ์
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ภำพที่ 57 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลหลังกำรกรอกข้อมูลตัวเลขหรือสแกนบำร์โค้ด
กำรยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์
กำรยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้น จะสำมำรถทำได้ในกรณีที่วิทยำนิพนธ์ฉบับดังกล่ำวยังไม่ถูกส่งไปยัง
คลังปัญญำของทำงสถำบัน สำหรับวิธีกำรยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มีดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่สแกนบำร์โค้ดหรือพิมพ์ตัวเลขที่อยู่บนหน้ำปกของวิทยำนิพนธ์ลงในฟอร์มกำรกรอกข้อมูลเลข
บำร์โค้ดเช่นเดียวกันกับวิธีกำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์ดังที่อธิบำยในหัวข้อกำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์
2. คลิกที่เครื่องหมำยกำกบำทตำมลูกศร ดังภำพที่ 58
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ภำพที่ 58 เครื่องหมำยยกเลิกเล่มวิทยำนิพนธ์
3. ระบบจะปรำกฎกล่องข้อควำมเพื่อยืนยันกำรยกเลิกวิทยำนิพนธ์ฉบับดังกล่ำว ดังภำพที่ 59

ภำพที่ 59 กล่องข้อควำมยืนยัน
4. หลังกำรยืนยันกำรลบข้อมูล ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 60

ภำพที่ 60 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลหลังกำร disapproved
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4.3.7 เมนู ALL STATUS
เมนู ALL STATUS เป็นเมนูที่แสดงสถำนะในกำรทำวิทยำนิพนธ์ตำมแผนกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำ
โดยมีวิธีกำรใช้งำนดังนี้

ภำพที่ 61 วิธีกำรใช้งำนเมนู ALL STATUS
1. คลิกที่เมนู ALL STATUS (หมำยเลข 1)
2. เลือกประเภทกำรวิจัย และคณะ/วิทยำลัย (หมำยเลข 2)
3. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Display (หมำยเลข 3) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้ (หมำยเลข 4) ซึ่งจะแสดงข้อมูลสถำนะกำร
ทำวิทยำนิ พนธ์ตำมแผนกำรทำวิทยำนิ พนธ์เรียงตำมรหัส นิสิตนักศึกษำ โดยสถำนกำรณ์ทำวิทยำนิพนธ์
สำมำรถแบ่งได้หลำยสถำนะ ดังนี้
3.1. TO DO แสดงงำนที่จะต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำ
3.2. In-progress แสดงงำนที่กำลังทำอยู่
3.3. Pending แสดงงำนที่รอกำรอนุมัติ
3.4. Done แสดงงงำนที่ทำเสร็จแล้ว
4. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดูข้อมูลของนิสิตนักศึกษำ คณะกรรมกำร และกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำได้
โดยคลิกที่รหัสนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 62
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ภำพที่ 62 ข้อมูลของนิสิตนักศึกษำในเมนู ALL STATUS
4.3.8 เมนู ADVISOR/ADVISEE
เมนู ADVISOR/ADVISEE เป็นเมนูที่เก็บข้อมูลกำรติดต่อของอำจำรย์ และใช้ตรวจสอบภำระงำนของอำจำรย์แต่
ละท่ำน โดยเมนูดังกล่ำวจะแสดงภำระงำนในส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก (Advisor) หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม
(Co-advisor) เท่ำนั้น โดยจะแสดงข้อมูลนิสิตนักศึกษำในที่ปรึกษำ วิธีกำรใช้งำนสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

ภำพที่ 63 เมนู ADVISOR/ADVISEE
1. คลิกที่เมนู ADVISOR/ADVISEE (หมำยเลข 1)
2. เลือกภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำ (หมำยเลข 2)
3. หำกต้องกำรแสดงข้อมูลเฉพำะอำจำรย์ท่ำนนั้นๆ สำมำรถระบุรำยชื่อของอำจำรย์ที่ต้องกำรตรวจสอบข้อมูล
ลงในช่อง Search advisor name (หมำยเลข 3) โดยสำมำรถระบุได้ทั้งชื่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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4. คลิก Search เพื่อแสดงข้อมูลในหน้ำเว็บพอร์ทัล หรือคลิก Export as CSV เพื่อส่งข้อมูลออกมำเป็นไฟล์
CSV (หมำยเลข 4) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้ (หมำยเลข 5)
4.1. Advisor Name (ชื่ออำจำรย์)
4.2. Contact (ข้อมูลกำรติดต่อ) หำกนำลูกศรไปชี้ ที่สัญลักษณ์โทรศัพท์หรือซองจดหมำย จะแสดงข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล ดังภำพที่ 64
4.3. Position (อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก/อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม)
4.4. Student ID (รหัสนิสิตนักศึกษำ)
4.5. Student name (ชื่อนิสิตนักศึกษำ)
4.6. Affiliation (สำขำวิชำและคณะ/สถำบัน)
4.7. Proposal (วัน-เวลำที่ได้รับกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์)
4.8. Complete (วัน-เวลำที่ได้รับกำรอนุมัติวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
4.9. Qualification (ประเภทกำรทำวิจัย)

ภำพที่ 64 กำรแสดงข้อมูลกำรติดต่อของอำจำรย์
4.3.9 เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER
เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER เป็นเมนูสำหรับจัดกำรอำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอก โดยข้อมูล
รำยชื่ออำจำรย์ที่แสดงอยู่ในระบบนั้น จะเป็นข้อมูลอำจำรย์ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำม หำก
มหำวิทยำลัยมีอำจำรย์และกรรมกำรสอบจำกภำยนอกและยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ นิสิตนักศึกษำจะไม่สำมำรถ
เพิ่มข้อมูลอำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอกในเมนู Committee ได้ ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่จะต้องเพิ่มข้อมูล ของ
อำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอกเข้ำสู่ระบบก่อน โดยใช้เมนูนี้
หมายเหตุ:
1. รำยชื่ออำจำรย์ที่มำจำกฐำนข้อมูลของระบบ เจ้ำหน้ำที่จะไม่สำมำรถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ หำกต้องกำร
แก้ไขจะต้องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขที่ฐำนข้อมูลของระบบ
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2. รำยชื่ออำจำรย์ และกรรมกำรสอบภำยนอกที่เจ้ำหน้ำที่เพิ่มข้อมูล เข้ำไปแล้ว สำมำรถแก้ไขได้ แต่ไม่
สำมำรถลบได้
3. หำกไม่พบสังกัดของอำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอกที่ต้องกำรเพิ่ม จะต้องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ
เพิ่มสังกัดเข้ำสู่ระบบก่อน เจ้ำหน้ำที่จึงจะสำมำรถเพิ่มข้อมูลอำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอกได้

ภำพที่ 65 เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER
กำรเพิ่มและแก้ไขรำยชื่ออำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอก มีขั้นตอนดังภำพที่ 65 ดังนี้
1. คลิกที่เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER (หมำยเลข 1)
2. กรอกข้อมูลของอำจำรย์และกรรมกำรสอบภำยนอกตำมแบบฟอร์ม (หมำยเลข 2)
3. หำกต้องกำรค้นหำข้อมูลอำจำรย์และกรรมกำรสอบว่ำเคยมีกำรเพิ่มไปแล้วหรือไม่ สำมำรถค้นหำได้ โดยพิมพ์
ชื่อภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษลงในช่อง search name (หมำยเลข 3) กรณีที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูลอำจำรย์
และกรรมกำรสอบที่เคยเพิ่มไปแล้วให้คลิกที่ชื่ออำจำรย์และกรรมกำรสอบที่แสดงขึ้นมำ จะสำมำรถแก้ไข
ข้อมูลได้
4. คลิก Add Examiner เพื่อบันทึกกำรเพิ่มหรือแก้ไข หรือคลิก Export as CSV เพื่อส่งข้อมูลออกมำเป็นไฟล์
CSV (หมำยเลข 4)
4.3.10 เมนู ROLES & CAPABILITIES
เมนู ROLES & CAPABILITIES เป็นเมนูสำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ใช้งำนเพื่อตรวจสอบรำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ
ผู้ ที่ทำหน้ ำที่อนุ มัติโ ครงร่ ำงวิทยำนิ พนธ์ห รืออนุมัติกำรขอแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในแต่ละคณะ หรือ
สำขำวิชำ แบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อยคือ Graduate staff และ Manage staff
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เมนู Graduate staff
เมนู Graduate staff เป็นเมนูที่แสดงรำยชื่อคณะสถำบันนั้น ๆ พร้อมจำนวนของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำผู้ ทำ
หน้ำที่ในกำรอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และกำรอนุมัติกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แต่ละคณะหรือสำขำวิชำ
โดยเมื่อคลิกที่ชื่อคณะ ระบบจะแสดงรำยชื่อสำขำวิชำของคณะนั้น ๆ และรำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 66

ภำพที่ 66 เมนู Graduate staff
หำกคลิกที่ Export as CSV จะเป็นกำรดึงข้อมูลรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด และอำนำจหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำร
อนุมัติในคณะและสำขำวิชำที่ระบุ ดังภำพที่ 67
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ภำพที่ 67 ตัวอย่ำงไฟล์ CSV ที่ได้จำกเมนู Graduate staff
เมนู Manage staff
เมนู Manage staff เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำดัง ภำพที่ 68 และกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใ ช้งำน
ระบบในขณะนั้นได้รับสิทธิ์ให้สำมำรถให้สิทธิ์แก่เจ้ำหน้ำที่สำขำคนอื่น ๆ จะปรำกฏเครื่องมือกำรตั้งค่ำ ซึ่งวิธีกำรใช้
งำนและกำรให้สิทธิ์สำรำรถอธิบำยได้ดังนี้

ภำพที่ 68 เมนู Manage staff
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1. Full Name (ชื่อ-นำมสกุล)
2. Email (อีเมล)
3. Status (สถำนะกำรใช้งำนในระบบ)
3.1. None หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวจะไม่สำสำมำรถล็อกอินเข้ำใช้งำนบนเว็บพอร์ทัลได้
3.2. Active หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวสำมำรถล็อกอินเข้ำใช้งำนบนเว็บพอร์ทัลได้ และอำจได้สิทธิ์ในกำร
อนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. Role (หน้ำที่/คณะที่เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ) มีกำรแสดงหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เป็น 2 หน้ำที่ คือ
4.1. เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ (Graduate officer) แบ่งกำรแสดงผลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1.1. Faculty เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำที่ดูแลในระดับคณะ
4.1.2. Major เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำที่ดูแลในระดับสำขำวิชำ
4.2. เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด (Library officer)
5. ส่วนกำรตั้งค่ำ โดยจะแสดงสัญลักษณ์กำรตั้งค่ำ (รูปเฟือง) หลังรำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่
กำรตั้งค่ำเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำในระดับสำขำวิชำ
ในกำรตั้งค่ำเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำในระดับสำขำวิชำ มีเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำคณะบำงท่ำนเท่ำนั้นที่ได้รับสิทธิ์ใน
กำรตั้งค่ำนี้ สำหรับวิธีกำรตั้งค่ำจะสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

ภำพที่ 69 กำรตั้งค่ำสิทธิ์ในกำรอนุมัติระดับสำขำวิชำ
1. คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง ระบบจะปรำกฏฟอร์มกำรตั้งค่ำขึ้น (หมำยเลข 1)
2. Enable approve เป็นส่วนที่เจ้ำหน้ำที่ตั้งค่ำสิทธิ์ให้เจ้ำหน้ำที่สำขำวิชำ ให้สำมำรถอนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
และอนุมัติกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก (หมำยเลข 2)
2.1. Yes หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่ได้รับสิทธิ์ให้สำมำรถอนุมัติได้
2.2. No หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในกำรอนุมัติ
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3. Major หรือสำขำวิชำของคณะนั้น ๆ โดยเมื่อเลือกสำขำวิชำจำก drop-down list แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add
(หมำยเลข 3)
4. Major list หรือส่วนแสดงผลกำรเลื อกสำขำวิช ำ หำกต้องกำรลบให้ คลิ กที่เครื่องหมำยกำกบำทด้ำนหลั ง
(หมำยเลข 4)
5. คลิกปุ่ม save เพื่อบันทึก และปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกกำรตั้งค่ำ (หมำยเลข 5)
หมายเหตุ: กรณีที่เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำคณะไม่ได้รับสิทธิ์ในกำรให้สิทธิ์เจ้ำหน้ำที่คนอื่น จะไม่ปรำกฏสัญลักษณ์
รูปเฟืองเพื่อตั้งค่ำกำรใช้งำน
4.3.11 เมนู PRIVILEGES TABLE
เมนู PRIVILEGES TABLE เป็นเมนูที่แสดงผลในรูปแบบของปฏิทิน โดยจะแสดงปฏิทินเดือนปั จจุบันและเดือน
ถัดไป กำรแสดงผลในรูปแบบของปฏิทินทำให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบจำกนิสิต
นักศึกษำได้ง่ำย ซึ่งเมื่อมีกำรมอบสิทธิ์ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ที่วันดังกล่ำว และในกรณีที่เจ้ำหน้ำสำมำรถเข้ำใช้
งำนในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ จะสำมำรถใช้งำนระบบทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัล และ add-in เป็นนิสิตนักศึกษำโดยมี
ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง (ในช่วงเวลำที่นิสิตนักศึกษำมอบสิทธิ์ให้) และล็ อกอินเข้ำใช้งำนในช่วงเวลำดังกล่ำวด้วย
username และ password ของเจ้ำหน้ำที่เอง
กำรแสดงผลของเมนู Privileges table

ภำพที่ 70 เมนู Privileges table
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1. กำรแสดงผลวันปัจจุบัน ระบบจะแสดงผลด้วยสีที่เข้มกว่ำวันอื่น ๆ ดังภำพที่ 70 ซึ่งวันปัจจุบันของใน
ภำพคือวันจันทร์ที่ 19 มิถุนำยน 2560
2. กำรแสดงผลเมื่อมีกำรมอบสิทธิ์จำกนิสิตนักศึกษำ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงินทำงมุมซ้ำย
ล่ำงของวันดังกล่ำว
3. กำรแสดงผลเมื่อเจ้ำหน้ำที่แจ้งยกเลิกสิทธิ์ให้กับ นิสิตนักศึกษำทรำบแล้ว สัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงินจะ
เปลี่ยนเป็นสีเทำ
4. มุมล่ำงซ้ำยของจอแสดงผลจะปรำกฎคำอธิบำยสัญลักษณ์กำรมอบสิทธิ์และกำรยกเลิกสิทธิ์
กำรตรวจสอบสถำนะกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำน
ภำยหลังนิสิตนักศึกษำมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบให้กับเจ้ำหน้ำที่แล้ว เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบและรับทรำบ
ได้จำก 2 ช่องทำงคือ
1. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งมำยังเจ้ำหน้ำที่ หัวข้ออีเมลแจ้งเพื่อทรำบ ดังภำพที่ 71

ภำพที่ 71 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
2. ตรวจสอบผ่ำนเมนู Privileges table โดยดูจำกสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงิน ดังภำพที่ 72
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ภำพที่ 72 กำรตรวจสอบกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบจำกเมนู PRIVILEGES TABLE
กำรรับมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบไอทีสิส
ในส่วนนี้จะอธิบำยในหัวข้อเมนู PRIVILEGES
กำรยกเลิกกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำน
ภำยหลังเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำได้รับกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัล และ add-in แล้ว
แต่เจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ สำมำรถแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้รับ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ล็อกอินบนเว็บพอร์ทัลด้วยบัญชีผู้ใช้ของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ
2. เลือกเมนู Privileges Table และช่วงเวลำที่ต้องกำรยกเลิกสิทธิ์
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ภำพที่ 73 ส่วนแสดงผลเมนู PRIVILEGES TABLE
3. ระบุเหตุผลหรือข้อควำมเพื่อแจ้งนิสิตนักศึกษำในกำรติดต่อกลับ จำกนั้นคลิกปุ่ม “ยกเลิกกำรจอง” ดัง
ภำพที่ 74 จำกนั้นสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นสีเทำ ดังภำพที่ 75

ภำพที่ 74 กำรแจ้งขอยกเลิกกำรมอบสิทธิ์
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ภำพที่ 75 กำรยกเลิกกำรมอบสิทธิ์สำเร็จ
4. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งไปยังนิสิตนักศึกษำ และสำเนำถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ โดยเนื้อควำมในอีเมลจะมี
ลักษณะดังในภำพที่ 76

ภำพที่ 76 ตัวอย่ำงอีเมลยกเลิกสิทธิ์กำรใช้งำน
4.3.12 เมนู PRIVILEGES
เมนู PRIVILEGES นั้นจะแสดงขึ้นมำเฉพำะช่วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับมอบสิทธิ์กำรใช้งำนจำกนิสิตนักศึกษำเท่ำนั้น
โดยนิสิตนักศึกษำอำจต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำช่วยเหลือกำรใช้งำนในระบบ เช่นตรวจสอบกำรกรอกตำแหน่งทำง
วิช ำกำรของอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำบนเว็บ พอร์ ทัล หรื อ อำจให้ เจ้ ำหน้ำ ที่ช่ว ยตรวจสอบกำรใช้งำนเมนู Generate
Template บน iThesis Add-in ให้ ซึ่งภำยหลั งจำกที่นิสิตนักศึกษำทำกำรมอบสิ ทธิ์กำรใช้งำนให้ เจ้ำหน้ำที่

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้ำ 55

บัณฑิตศึกษำผ่ำนฟอร์มบนเว็บพอร์ทัลแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบพร้อมข้อมูลผู้มอบสิทธิ์ วันและ
เวลำที่สำมำรถเข้ำใช้งำนด้วยสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษำผู้นั้น รวมทั้งสิ่งที่ผู้มอบสิทธิ์ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำช่วยเหลือ
ดังเนื้อควำมในอีเมล โดยมีขั้นตอนกำรใช้งำนระบบดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อควำม (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “มอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ (เจ้ำหน้ำที่)”
ดัง ซึ่งเมื่อเปิดอีเมลจะพบเนื้อควำมดังภำพที่ 77

ภำพที่ 77 ตัวอย่ำงอีเมลแจ้งมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
2. เจ้ำหน้ำทีฯ่ จะเข้ำใช้งำนเป็นนิสิตนักศึกษำได้ โดยล็อกอินบนเว็บพอร์ทัลหรือ iThesis Add-in ด้วยบัญชี
ผู้ใช้ (username) ของเจ้ำหน้ำที่เอง ดังภำพที่ 78

ภำพที่ 78 กำร Login เข้ำสู่ระบบเว็บพอร์ทัล และ iThesis Add-in
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3. กรณีเข้ำไปที่เว็บพอร์ทัล ให้เจ้ำหน้ำที่คลิกที่เมนู PRIVILEGES ดังภำพที่ 79 เมื่อคลิกที่เมนูจะเข้ำสู่เว็บ
พอร์ทัลของระบบไอทีสิสของนิสิตนักศึกษำคนที่มอบสิทธิ์ให้ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้งำนเมนูต่ำง ๆ ได้
เหมือนกับกำรเข้ำใช้งำนด้วยบัญชีผู้ใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ ดังภำพที่ 80

ภำพที่ 79 เมนู Privileges บนเว็บพอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ

ภำพที่ 80 เว็บพอร์ทัลของนิสิตนักศึกษำที่มอบสิทธิ์กำรใช้งำนให้เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ
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กรณีเข้ำไปที่ iThesis Add-in จะพบข้อมูลของนิสิตนักศึกษำ พร้อมทั้งเอกสำรวิทยำนิพนธ์เวอร์ชันต่ำง ๆ ดังภำพ
ที่ 81

ภำพที่ 81 ข้อมูลและเอกสำรวิทยำนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษำบน iThesis
4. หลังจำกหมดเวลำที่นิสิตนักศึกษำมอบสิทธิ์ให้ เจ้ำหน้ำที่จะไม่สำมำรถล็อกอินเข้ำใช้งำนเป็นนิสิตนักศึกษำ
ด้วยบัญชีผู้ใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ได้ และจะไม่ปรำกฎเมนู PRIVILEGES
4.3.13 เมนู PORTFOLIO
เมนู PORTFOLIO ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้เชี่ยวชำญของสถำบันกำรศึกษำ โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเลื อกหำ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญได้โดยกำรระบุข้อมูลที่ต้องกำรดังนี้
1. Database (ฐำนข้อมูล)
2. Academic Position (ตำแหน่งวิชำกำร)
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3.
4.
5.
6.
7.

หน้ำ 58

Subject Area (หมวดหมู่วิชำ)
Subject Category (สำขำวิชำ)
Faculty (คณะ)
Education level (ระดับกำรศึกษำ)
Extra search (เลือกได้โดยระบุชื่อ หรือสำขำที่เชี่ยวชำญ)

ภำพที่ 82 เว็บพอร์ทัลของกำรค้นหำข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ
เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องกำรแล้ว ให้คลิกที่ Search เพื่อค้นหำข้อมูล โดยข้อมูลจะแสดงขึ้นมำ ดังภำพที่ 83 หำกคลิกที่
ชื่อภำษำอังกฤษ ระบบจะแสดงประวัติของผู้เชี่ยวชำญ ดังภำพที่ 84 และหำกคลิกที่จำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์ ระบบ
จะแสดงข้อมูลผลงำนที่ตีพิมพ์ ดังภำพที่ 85

ภำพที่ 83 ผลกำรค้นหำข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ
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หน้ำ 59

ภำพที่ 84 หน้ำประวัติผู้เชี่ยวชำญ

ภำพที่ 85 ผลงำนของผู้เชี่ยวชำญ

