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1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์
ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนำขึ้นมำภำยใต้
กลไกด้ำนกำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์และข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่ องมือในกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ ช่วย
อำนวยควำมสะดวกให้กับ นิสิตนักศึกษำในกำร (1) จัดทำรูปเล่มตำมรูปแบบเอกสำรที่กำหนด (2) รองรับกำร
จัดทำแผนกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ (3) รองรับกำรจัดส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ฉบับร่ำง และวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ (4) บันทึกผลกำรสอบ ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดเก็บไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของสถำบันกำรศึกษำ (Intellectual
Repository) เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับห้องสมุดในกำรสร้ำงคลังข้อมูลงำนวิจัย และจัดส่งไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยำนิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection)
และเผยแพร่ให้แก่ประชำคมวิจัยและประชำชนผู้สนใจ
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบำยรำยละเอียดวิธี กระบวนทำงำนต่ำง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีกำรใช้งำนของ
ระบบไอทีสิสสำหรับเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ซึ่งจะใช้งำนในส่วนของเว็ลพอร์ทัล (Web portal)
1.2 คานิยาม
เนื่องด้วยคำเรียกวิทยำนิ พนธ์ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำมีควำม
แตกต่ำงกัน อำทิเช่น วิทยำนิพนธ์ในระดั บปริญญำเอกของบำงมหำวิทยำลัย เรียกว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บำง
มหำวิทยำลัย ในระดับปริญญำเอกและปริญญำโท แผน ก ใช้คำเรียกเดียวกันว่ำ วิทยำนิพนธ์ ดังนั้นเพื่อให้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้ระบบฯ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้กำหนดนิยำมให้คำว่ำ วิทยานิพนธ์ หมายถึง
ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก
นอกจำกนี้คำเรียกสำรนิพนธ์ในระดับปริญญำโท แผน ข ในแต่ละสถำบันกำรศึกษำก็มีควำมแตกต่ำงกัน อำทิเช่น
บำงมหำวิทยำลัยเรียกว่ำ สำรนิพนธ์ และบำงมหำวิทยำลัยเรียกว่ำ กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้ระบบฯไปในทิศทำงเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้กำหนดนิยำมให้คำว่ำ สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระในระดับปริ ญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่ว ไปจะใช้คาว่าวิทยานิ พนธ์
ทดแทนสารนิพนธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
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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
มหำวิทยำลัยซึ่งจะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
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
หมายเหตุ: บทบำทเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดในระบบจะใช้งำนในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่ำนั้น
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 เจ้ ำหน้ำที่ห้องสมุด อำจำรย์ที่ปรึกษำ และนิสิตนักศึกษำ ซึ่งกำรใช้งำนในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งำนจะ
แตกต่ำงกันออกไป ในเอกสำรฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่ำวถึงวิธีกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัลในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
เว็บพอร์ทัล (Web portal) ในกลุ่มผู้ใช้งำนที่เป็น เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุ ด สำมำรถแบ่งกำรทำงำนออกเป็น 2 ส่วน
ได้ แ ก่ กำรน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล วิ ท ยำนิ พ นธ์ ที่ เ ผยแพร่ ไ ด้ เ ข้ ำ สู่ ร ะบบคลั ง ปั ญ ญำของสถำบั น (IR) และกำรส่ ง ข้ อ มู ล
วิทยำนิพนธ์ไปยังคลังปัญญำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งจะกล่ำวถึงวิธีกำรใช้งำนในลำดับต่อไป
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 และต้องติดตั้งลงบนโปรแกรม
Microsoft Word เวอร์ชัน 2010 ขึ้นไปที่ทำงำนบนระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์เท่ำนั้น
iThesis Add-in ประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญต่ำง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนสร้ำงเทมเพลตเพื่อเขียนเอกสำรวิทยำนิพนธ์
และช่วยในกำรบันทึกไฟล์เพื่อจัดเก็บเข้ำสู่ระบบ กลุ่มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำน iThesis Add-in ได้แก่
นิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย
1.4 อีเมล
ระบบไอทีสิ สจะมีกำรส่งอีเมลมำยังผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรทำงำนหลักของระบบ ได้แก่ อำจำรย์ที่
ปรึกษำหลัก อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม เจ้ำหน้ำที่บัณฑิตศึกษำ และนิสิตนักศึกษำ โดยสำมำรถแบ่งประเภทได้ 3
ประเภทคือ
- อีเมลคำร้ องขอให้ พิ จ ำรณำอนุ มัติ โดยเนื้อควำมของอีเ มลจะมี กำรแนบลิ ง ก์เ พื่ อเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
แบบฟอร์มกำรอนุมัติของระบบไอทีสิส หรือสำมำรถตรวจสอบและอนุมัติได้ผ่ำนกำร Login เข้ำสู่
ระบบที่เว็บพอร์ทัล
- อีเมลแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ โดยเนื้อควำมของอีเมลจะเป็นกำรแจ้งให้ทรำบถึงสถำนะของกำร
อนุมัติเอกสำรวิทยำนิพนธ์
- อีเมลแจ้งกำรมอบสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
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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/สำขำวิชำกำหนด กำรใช้งำนโปรแกรม Mendeley นั้น กลุ่ มผู้ ใช้งำนหลัก คือ นิสิ ต
นักศึกษำ สำหรับรำยละเอียดกำรใช้งำน จะกล่ำวถึงในคู่มือกำรใช้งำนของนิสิตนักศึกษำ
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2. การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ผู้ใช้งำนในบทบำทของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด หรือ Librarian จะมีกำรใช้งำนผ่ำนเว็บพอร์ทัล มีหน้ำที่สำคัญในกำร
นำเอำข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิต/นักศึกษำส่งยังบัณฑิตวิทยำลัย เข้ำสู่ระบบคลังปัญญำของสถำบัน
(IR) และคลังปัญญำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึ กษำ (TDC) ตำมลำดับ ซึ่งจำกภำพที่ 2 ที่แสดงถึง
แผนภำพกำรใช้งำนบนเว็บพอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่ ที่มีกำรใช้งำนทั้งหมด 2 เมนู คือเมนู Intellectual repository
หรือเมนูสำหรับให้เจ้ำหน้ำที่นำข้อมูลวิทยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่คลังปัญญำของสถำบัน (IR)
และเมนู Thai Digital Collection หรื อ เมนู ส ำหรั บ น ำส่ ง ข้ อ มู ล วิ ท ยำนิ พ นธ์ ไ ปยั ง คลั ง ปั ญ ญำของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (TDC)

ภำพที่ 2 แผนภำพกำรใช้งำนเว็บพอร์ทัลของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
ภาพรวมของการเชื่อมต่อและกลไก
กำรใช้ระบบไอทีสิสแบบติดตั้งในมหำวิทยำลัย ชุดข้อมูลไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะถูกสร้ำงขึ้นด้วยผู้ใช้งำน
ในนำมห้ อ งสมุ ด หรื อ คลั ง ปั ญ ญำของมหำวิ ท ยำลั ย โดยระบบจะสร้ ำ งกลไกกำรจั ด ส่ ง ไปจั ด เก็ บ ยั ง คลั ง ของ
มหำวิทยำลัย(IR) ก่อนกำรส่งมำยัง TDC-AS ดังที่แสดงในภำพที่ 3 เมื่อกำรจัดเก็บเสร็จสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่ TDC
สำมำรถเข้ำถึงระบบพอร์ทัลเพื่อตรวจสอบและเข้ำถึงรำยกำรที่จัดเก็บในคลังตำมต้องกำร
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ภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรส่งวิทยำนิพนธ์ไปยัง IR และ TDC
โดยกำรส่งไฟล์เข้ำสู่ TDC ระบบไอทีสิสของมหำวิทยำลัยจะสื่อสำรกับ TDC ของ สกอ. ด้วย Secure HTTP โดยมี
กลไกกำรสั่งงำนจำกระบบไอทีสิส (โดยเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดหรือ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินกำร) ไปยังเซิร์ฟเวอร์
ตัวกลำง (CDS Data Gateway) ให้ทำกำรส่งสัญญำณไปยัง TDC-AS (TDC Archives System) เพื่อเตรียมควำม
พร้ อมในกำรน ำข้อมูล วิทยำนิ พนธ์ฉบั บ สมบู รณ์ไปจัดเก็บ ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ ำวจะเกิดขึ้นหลั งกำรส่ งไฟล์
วิทยำนิพนธ์เข้ำ IR
ภำยหลังกำรให้สัญญำณกับ TDC-AS แล้ว กระบวนกำรถัดไปคือกำรสร้ำงคิวของงำน (job queue) เพื่อให้ TDCAS จัดกำรเวลำและกำหนดอัตรำกำรรับข้อมูล (transfer rate) จำกระบบไอทีสิสผ่ำนเซิร์ฟเวอร์ตัวกลำงยัง TDCAS ซึ่งหลักกำรของกำรรับส่งข้อมูลดังกล่ำว เกิดขึ้นด้วยนโยบำยระบบงำนที่ว่ำ มหำวิทยำลัยและผู้ดูแลคลั ง
ปัญญำหรือห้องสมุดมหำวิทยำลัย สำมำรถนำไฟล์วิทยำนิพนธ์ไปจัดเก็บยังคลังข้อมูลของสกอ. เมื่อใดก็ได้ตำม
ต้องกำร (on-demand transfer) ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถวำงแผนงำนล่วงหน้ำ สำมำรถประเมินกำลังคน
และภำระงำน ณ ขณะนั้น และลดภำระงำนในระบบเครือข่ำยไปพร้อมกัน เนื่องจำกมีระบบจัดกำรงำนและกำรให้
จังหวะงำน (job scheduler)
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3. การใช้งานเว็บพอร์ทัล
ส ำหรั บ กำรใช้ ง ำนเว็ บ พอร์ ทั ล ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห้ อ งสมุ ด นั้ น จะต้ อ งลงชื่ อ เข้ ำ ใช้ ง ำน (login) ด้ ว ยบั ญ ชี ผู้ ใ ช้
(username) และรหัสผ่ำน (password) ของตนเองก่อนบนหน้ำเว็บพอร์ทัลก่อน จึงจะสำมำรถใช้งำนเมนูต่ำง ๆ
ได้ โดยฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัลจะวำงอยู่ทำงด้ำนขวำมือ ในหน้ำแรกของเว็บพอร์ทัลดัง ที่แสดง
ภำพที่ 3

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงฟอร์มกำรล็อกอินเข้ำใช้งำนเว็บพอร์ทัล
3.1 เมนู INTELLECTUAL REPOSITORY

ภำพที่ 5 ตัวอย่ำงเมนู INTELLECTUAL REPOSITORY
เมนู Intellectual repository เป็นเมนูที่ใช้งำนเพื่อจัดกำรข้อมูลเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะนำเข้ำคลั ง
ปัญญำของทำงมหำวิทยำลัย (IR) จะถูกกำหนดให้ใช้รูปแบบที่มีพร้อมสำหรับกำรนำเข้ำข้อมูลไปยังโปรแกรม
DSpace ที่ป ระกอบด้ ว ย (1) ไฟล์ สิ ทธิกำรใช้ข้อมูล ไฟล์ เ มทำดำต้ ำ (ในที่นี้คือ Dublin Core) และ (2) ไฟล์
วิทยำนิพนธ์ (PDF)

โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

หน้ำ 9

โดยเมนู intellectual repository ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ซึ่งสำมำรถอธิบำยวิธีกำรใช้งำนแต่ละเมนูย่อยได้
ดังนี้
3.1.1 Transfer & Export
ใช้สำหรับส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญำของมหำวิทยำลัย (IR) โดยมีวิธีกำรใช้งำน ดังนี้

ภำพที่ 6 ตัวอย่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งไป IR
1. เลือกคณะที่ต้องกำรส่งข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ระบบจะแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล โดยกำรแสดงผลของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
• กรณีที่ไม่พบข้อมูลที่พร้อมส่งไปยังคลังปัญญำของทำงสถำบัน
ระบบจะแสดงผลดั ง ภำพที่ 7 “Not found complete thesis or independent study”
หมำยถึง คณะดังกล่ำวไม่มีวิทยำนิพนธ์ที่พร้อมส่ง ดังภำพที่ 7

ภำพที่ 7 กำรแสดงกรณีไม่พบข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เมนู Transfer & Export
• กรณีที่มีข้อมูลพร้อมส่งไปยังคลังปัญญำของทำงสถำบัน
ระบบจะแสดงผลดังภำพที่ 6 ระบบจะแสดงจำนวนเล่มวิทยำนิพนธ์ที่พร้อมส่งเข้ำ IR ท้ำยชื่อ
และแสดงรำยกำรนิสิต/นักศึกษำที่เลือกเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ผ่ำนเว็บไซต์ หรือถึงกำหนดระยะเวลำที่
ยินยอมให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ได้เท่ำนั้น
3. ทำเครื่องหมำยลงบนหน้ำรำยชื่อที่ต้องกำรส่งข้อมูลไปยัง IR หรือในกรณีที่มีข้อมูลมำกกว่ำ 1 รำยกำร
สำมำรถคลิกที่ปุ่ม Check All เพื่อเลือกรำยชื่อทั้งหมดที่ปรำกฎได้
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4. คลิกที่ปุ่ม Transfer เพื่อส่งข้อมูลไปยัง IR
3.1.2 Configuration
เป็นเมนูสำหรับตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อของระบบไอทีสิสไปยัง IR โดยแบ่งกำรกำหนดค่ำของกำรเชื่อมต่อออกเป็น 2
ส่วน ได้แก่

ภำพที่ 8 เมนูย่อย Configuration
1. Secure shell configuration (SSHv2) คือ กำรกำหนดค่ำช่องทำงกำรรับ -ส่งข้อมูลจำกระบบฯ ไปยังคลัง
ปัญญำ ซึ่งมีฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) SSH Address หรือเลข IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ปลำยทำงที่ต้ อ งกำรเชื่ อ มต่ อ (2) SSH Username หรือบัญชีรำยชื่อ ที่ ใช้ล งชื่ อเข้ ำใช้ง ำน และ (3) SSH
Password หรือรหัสผ่ำน
2. Digital intellectual repository configuration (DSpace) คือ กำรกำหนดค่ำกำรเข้ำถึงของคลังปัญญำ ซึ่ง
มีฟอร์มให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ (1) DSPace Address หรือเลข IP address ของเครื่อง DSpace ที่เก็บ
ข้อมูลวิทยำนิพนธ์ (2) DSpace cli path หรือกำหนดเส้นทำงไปยัง DSpace และ (3) E-Person username
หรือ username ที่ใช้ในกำรเข้ำไปยัง DSpace
3.1.3 Collections
เป็ น เมนู ที่ ส ำหรั บ ตรวจสอบ แก้ไข หรื อเพิ่มข้อมูล หมำยเลข Collection ID ซึ่งเป็น หมำยเลขที่บ่งชี้ ถึงคณะ
บน DSpace ดังภำพที่ 9 สำมำรถแบ่งกำรใช้งำนได้เป็น 3 ลักษณะ
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ภำพที่ 9 เมนูย่อย Collections
1. กำรเพิ่มหรือกำรแก้ไขข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกด้วยกำรกดปุ่ม Save
ที่วำงอยู่ทำงด้ำนล่ำงของฟอร์มกำรกรอกข้อมูล
2. กำรล้ำงข้อมูล เมื่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดต้องกำรล้ำงข้อมูลหมำยเลข Collection ID ที่เคยกำหนดค่ำไว้ใน
ฟอร์มสำมำรถคลิกที่ Reset config
3. กำรดึงข้อมูลออกมำในรูปแบบ CSV เมื่อคลิกที่ Export as CSV ระบบจะให้บันทึกไฟล์ CSV ดังภำพที่
10 โดยจะกล่ำวถึงวิธีกำรเปิดใช้งำนไฟล์ CSV ในหัวข้อกำรใช้งำนไฟล์ CSV จำกเว็บพอร์ทัล
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ภำพที่ 10 กำรบันทึกไฟล์ CSV
3.1.4 History
เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบประวัติกำรถ่ำยโอนข้อมูล สถำนะของกำรเชื่อมต่อจำกระบบไอทีสิสไปยัง IR โดยจะ
แสดงผลดังภำพที่ 11 โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถคลิก Download เพื่อบันทึกไฟล์ IR Bundle (ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่มีกำรใส่ลำยน้ำ พร้อมเมทำดำต้ำ) ออกมำได้

ภำพที่ 11 เมนูย่อย History
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3.2 เมนู Thai Digital Collection
เมนู Thai Digital Collection เป็นเมนูที่ใช้บริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่พร้อมส่ง ไปยังคลังปัญญำ
ของประเทศ TDC (Thai Digital Collection) ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ โดยเมนู ดั ง กล่ ำ ว
ประกอบด้วย 3 เมนูย่อย ได้แก่

ภำพที่ 12 เมนู Thai Digital Collection
3.2.1 TDC-AS Collections
เป็ น เมนู ส ำหรั บ ตรวจสอบควำมถูก ต้ องในกำรจับ คู่ข องหมำยเลข collection ID ของคลั งปัญญำสถำบั น กั บ
หมำยเลข collection ID ของคลั งข้อมูล TDC โดยทุกข้อมูล ที่ปรำกฏขึ้นในเมนูนี้ เจ้ำหน้ำที่ ห้ องสมุด จะไม่
สำมำรถเพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ไ ขค่ ำ collection ID ได้ ส ำหรั บ กำรตั้ ง ค่ ำ ของหมำยเลข collection ID ในส่ ว นนี้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบคลังปัญญำ (IR staff) จะเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนนี้ ซึ่งมีกำรตรวจสอบระหว่ำงระบบไอทีสิส
และ สกอ. บนโครงสร้ำง Uninet อยู่สม่ำเสมอ และหำกมีกำรเปลี่ยนคู่ communities/collections ระบบจะไม่
สำมำรถส่งต่อข้อมูลระหว่ำงกันได้ โดยกำรแสดงผลของเมนูดังกล่ำวเป็นดังภำพที่ 13

ภำพที่ 13 เมนูย่อย TDC-AS Collection
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จำกภำพที่ 13 เป็นตัวอย่ำงกำรแสดงผลของเมนู TDC-AS Collections โดยมีส่วนประกอบของเมนูดังนี้
1. Faculty name – ชื่อคณะที่มีกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันและใช้ระบบไอทีสิส
2. Collection ID – หมำยเลข collection ID ของระบบคลังปัญญำสถำบัน
3. Collection ID on TDC – หมำยเลข collection ID ของคลังข้อมูล TDC
3.2.2 File transfer
เมนู File transfer จะใช้ ง ำนเมื่ อ ทำงมหำวิ ท ยำลั ย ต้ อ งกำรส่ ง ไฟล์ ข้ อ มู ล วิ ท ยำนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ข องทำง
มหำวิทยำลัยไปยังคลังข้อมูล TDC โดยสำมำรถสั่งกำรผ่ำนระบบไอทีสิส ซึ่งกำรส่งข้อมูลไปยัง TDC จะถูกจัดกำร
ภำยหลังกำรส่งไฟล์ วิทยำนิพนธ์ ไปยังคลังปัญญำสถำบันของตนแล้วเสร็จ โดยที่เจ้ำหน้ำที่ สำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อนิสิต/นักศึกษำ รหัสประจำตัวและขนำดของไฟล์ก่อนส่งได้ ดังทีแ่ สดงควำมสัมพันธ์ในภำพที่ 14

ภำพที่ 14 แสดงควำมสัมพันธ์ของกำรส่งไฟล์ไปยังคลังปัญญำมหำวิทยำลัยและคลังข้อมูล TDC
กำรส่งไฟล์ไปยังคลัง TDC ทำได้ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. ทำเครื่องหมำยลงบนหน้ำไฟล์ที่ต้องกำรส่งไปยังคลัง TDC ดังภำพที่ 15
2. ยืนยันกำรส่งไฟล์ไปยังคลัง TDC ดังภำพที่ 16
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ภำพที่ 15 ตัวอย่ำงกำรเลือกไฟล์ส่งไปยังคลัง TDC

ภำพที่ 16 ตัวอย่ำงกล่องข้อควำมยืนยันกำรส่งไฟล์ไปยัง TDC
โดยในระหว่ำงกำรส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังคลัง TDC สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำผ่ำนเว็บพอร์ทัลได้ เนื่องจำกกำร
จัดส่งไปยัง TDC จะไม่เกิดขึ้นในทันที ระบบกำรจัดส่งไฟล์จะมีกำรจัดลำดับงำน (queue) และกำหนดอัตรำกำร
ขนส่ง (transfer rate) อย่ำงอัตโนมัติเพื่อลดปริมำณภำระบนเครือข่ำย UniNet ณ ขณะดำเนินกำร

ภำพที่ 17 ตัวอย่ำงสถำนะของวิทยำนิพนธ์ในเมนู File transfer
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สำหรับกำรแสดงสถำนะกำรส่งข้อมูล (Status) ในเมนู File transfer จำกภำพที่ 15 และภำพที่ 17 สำมำรถ
อธิบำยได้ดังนี้
1. Name (ชื่อไฟล์กำรส่งข้อมูล) เป็นวันเวลำที่วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ชุดดังกล่ำวถูกส่งเข้ำ IR
2. Status (สถำนะกำรส่งข้อมูล) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้ำนซ้ำยเป็นสถำนะกำรส่งข้อมูลจำก IR ไปยัง
TDC ดังที่แสดงในตำรำงที่ 1 และด้ำนขวำเป็นสถำนะกำรรับข้อมูลของทำง TDC ดังที่แสดงในตำรำงที่ 1
รายการ
ความหมาย
READY TO TRANSFER
ข้อมูลพร้อมสำหรับส่งเข้ำ TDC
WAIT FOR TDC
ดำเนินกำรร้องขอเพื่อที่จะส่งเรียบร้อย และรอทำง TDC ตอบกลับ
หรือรอดำวน์โหลดไฟล์
Transferring… X%
กำลังถ่ำยโอนไฟล์ไปยัง TDC (auto update) พร้อมแสดงจำนวน
เปอร์เซ็นต์กำรส่งข้อมูล
TRANSFERRED
ทำง TDC ได้รับไฟล์เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว (download & check sum
file)
TDC REJECTED
ทำง TDC ปฎิเสธกำรรับไฟล์ด้วยเหตุผลต่ำง ๆ เช่น check sum แล้ว
Please try again
ข้อมูลไม่ตรงกัน ฯลฯ ซึง่ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดสำมำรถส่งข้อมูลไปยัง TDC
ใหม่ได้ทันที
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงสถำนะของกำรส่งข้อมูล (Transfer)
รายการ
NOT AVAILABLE
WAIT FOR TDC
IMPORTED

ความหมาย
ยังไม่มีไฟล์ที่พร้อมที่สำหรับ import หรือดำวน์โหลดยังไม่เรียบร้อย
ได้รับไฟล์เรียบร้อย และรอกำร import
มีกำร import ไฟล์เข้ำสู่ระบบ DSpace ของ TDC เรียบร้อยแล้ว
ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงสถำนะของกำรนำเข้ำข้อมูล (Import)

นอกจำกนี้เจ้ำหน้ำที่ยังสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อนิสิต/นักศึกษำ รหัสประจำตัวประชำชน ขนำดของไฟล์ และ
สำมำรถดำวน์โหลดชุดข้อมูล TDC Bundle (ไฟล์วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรใส่ลำยน้ำ พร้อมเมทำดำต้ำ ) ที่
ส่งไปยัง TDC ได้ดังภำพที่ 18
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ภำพที่ 18 กำรดำวน์โหลด TDC Bundle
3.2.3 History log
เมนู History ดังภำพที่ 19 เป็นเมนูที่เก็บประวัติกำรส่งข้อมูลจำกคลังปัญญำสถำบัน (IR) ไปยังคลัง TDC โดยกำร
แสดงข้อมูล ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ Request summary และ Request detail ดังคำอธิบำยที่แสดงใน
ตำรำงที่ 3

ภำพที่ 19 เมนูย่อย History log
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หัวข้อหลัก
Request summary

Request detail
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หัวข้อย่อย

ความหมาย
กำรแสดงข้อมูลผลกำรทำงำนโดยรวม
ของแต่ละสถำนะกำรทำงำน
Request succeed
จำนวนกำรทำงำนที่สำเร็จ
Request failed
จำนวนกำรทำงำนที่ไม่สำเร็จ
Request total
จำนวนกำรทำงำนทั้งหมด
ประวัติกำรแสดงข้อมูล
Request succeed date กำรแสดงประวัติกำรส่งข้อมูลทีส่ ำเร็จ
Request failed date
กำรแสดงประวัติกำรส่งข้อมูลทีไ่ ม่สำเร็จ
ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลในเมนู History
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4. การใช้งานไฟล์ CSV จากเว็บพอร์ทัล
1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ดังภำพที่ 20

ภำพที่ 20 โปรแกรม Microsoft Excel
2. คลิกที่ Data (หมำยเลข 1) และเลือก From Text/CSV (หมำยเลข 2) ดังภำพที่ 21

ภำพที่ 21 เครื่องมือ From Text/CSV
3. เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องกำร แล้วคลิก Import ดังภำพที่ 22

ภำพที่ 22 กำรเลือกและเปิดไฟล์ CSV
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4. จะได้ข้อมูล ดัง ภำพที่ 23 อย่ำงไรก็ตำม หำกข้อมูลที่ต้องกำรเปิดไฟล์นั้นเป็น ภำษำไทย ให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบที่ File Origin ว่ำเป็น “65001: Unicode (UTF-8)” หรือไม่ หำกไม่ใช่ให้ปรับเป็น “65001:
Unicode (UTF-8)” เพื่อที่จะได้อ่ำนภำษำไทยได้

ภำพที่ 23 กำรตั้งค่ำ File Origin เพื่อให้สำมำรถอ่ำนข้อมูลภำษำไทยได้
5. คลิกที่ Load จะได้ไฟล์ Excel ดังภำพที่ 24
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ภำพที่ 24 ไฟล์ CSV ที่เปิดโดย Microsoft Excel

