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1. บทนำ
1.1 วัตถุประสงค์
ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิท ยานิ พนธ์แ ละข้ อ มู ล การวิจัย เพื่อใช้เป็น เครื่ อ งมือ ในการจั ด ทาวิ ท ยานิ พนธ์ และสารนิ พนธ์ ช่วย
อานวยความสะดวกให้กับนิ สิต/นัก ศึก ษาในการ (1) จัดทารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่ กาหนด, (2) รองรับการจัดส่ ง
โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) บันทึกผลการ
สอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิ ทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ ไ ปยั ง
คลังปัญญาของสถาบั น การศึก ษา (Intellectual Repository) เพื่ออานวยความสะดวกให้กั บห้ อ งสมุ ด ในการสร้ า ง
คลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิ พน ธ์
ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ ออธิบายรายละเอีย ด กระบวนการทางานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสสาหรับ เจ้าหน้าที่ บั ณฑิต วิท ยาลัย (รวมถึงเจ้าหน้าที่ บั ณฑิต ศึ กษาที่ไ ด้รั บสิ ทธิ์ ทั้งระดับ คณะ และระดับ
หลักสูตร) ซึ่งจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) เป็นหลัก
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บัณฑิ ต ศึก ษาจะใช้ งานในส่ วน Writer-S Add-in เมื่อได้รับ มอบสิ ทธิ์ จากนิ สิต /นั ก ศึก ษา ซึ่ง
วิธีการใช้งานจะเป็นไปตามบทบาทของนิสิ ต/นักศึ กษา สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน Writer-S Add-in ได้ที่คู่มือการใช้
งานระบบสาหรับนิสิต/นักศึกษา
1.2 ค ำนิย ำม
เนื่องด้วยคาเรียกวิทยานิ พนธ์ ในระดั บปริญ ญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามี ความแตกต่ า ง
กัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญ ญาเอกของบางมหาวิ ทยาลั ย เรี ยกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บางมหาวิทยา ลั ย
ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้คาเรียกเดียวกัน ว่า วิทยานิพนธ์ ดังนั้นเพื่อให้ค วามเข้าใจในการใช้
ระบบฯ และเป็นไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน คู่มือฉบับนี้ได้ กาหนดนิ ยามให้ คาว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ ห รื อ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก
นอกจากนี้คาเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่า งกัน อาทิเช่น บาง
มหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ความเข้าใจในการใช้
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ระบบฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้กาหนดนิย ามให้ คาว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้น คว้ า
อิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้คาว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: การกาหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดทาโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะกาหนดให้มีหรือไม่ก็ได้
1.3 ระบบไอทีสิส
ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่กาหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิ พนธ์ วิทยานิพนธ์ฉ บั บ
ร่ า ง และวิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บสมบู ร ณ์ พร้ อ มจั ด ส่ ง ไปยั ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาและเจ้ าหน้ าที่ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาผ่ านระบบได้
โดยสะดวก
ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิ ต/นั กศึ กษาเกิ ด ความเข้าใจ และตระหนึกถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่ อ
“อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอื่นร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัยกาหนดให้ใช้งานมากกว่ า
1 โปรแกรม
การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนของเว็บพอร์ ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซึ่งเป็น
โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะทางานสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อมี
การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออื่น ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-in
ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน
หมายเหตุ: บทบาทเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาในระบบจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่านั้น
ภาพรวมการทางานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
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จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการดาเนินงานทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก
- ส่วนแรกเป็นกระบวนการใช้งานของนิสิ ต/นัก ศึก ษา เพื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบไอที สิสผ่านหน้า เว็บ พอร์ ทัล ด้วย
การใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ AD หรือ LDAP นิสิต/นักศึกษา
จะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ได้
- ส่วนถัดมาคือกระบวนการทาโครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่า ง (Draft version) และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนการที่แผนภาพจะใช้ สีส้ มอ่ อนเป็น พื้ น หลั ง
นิสิต/นักศึกษาจะส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส
- ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบู ร ณ์
(Revise Complete version) ที่ ใ ช้ สี ม่ว งอ่ อ นเป็ น พื้ น หลั ง นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาจะส่ ง ค าร้ อ งขอแก้ ไ ขเอกสาร
วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส
โดยรายละเอียดในส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะอธิบายในหัวข้อ การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการทางานของระบบ iThesis อย่างง่าย
1.4 อีเมล
ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในลาดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซึ่งอีเมลที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะได้รับมี 3 ประเภทคือ
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- อีเมลคาร้องขอให้พิจารณาอนุ มัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมี การแนบลิ งก์เ พื่อ เชื่อ มต่ อไปยั งแบบฟอร์ ม
การอนุมัติของระบบไอทีสิ ส หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ ได้รั บอี เมล สามารถตรวจสอบและอนุมัติ ไ ด้ ผ่ า น
การ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บพอร์ทัล
- อีเมลแจ้งผลการพิจ ารณาอนุ มัติ โดยเนื้อความของอี เ มลจะเป็ นส าเนาผลการอนุ มัติ เพื่อให้ทราบถึ ง
สถานะของการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์
- อีเมลแจ้งมอบสิทธิ์การใช้งานระบบจากนิสิต/นักศึกษา

2. กำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่บณ
ั ฑิตศึกษำ
ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิ ตศึ กษา (Graduate staff) จะมีการใช้งานระบบไอทีสิสผ่านเว็ บพอร์ทั ลในกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยจะได้รับอีเมลคาร้องขอให้พิจารณา เช่น เมื่อนิสิต/นักศึกษาได้รับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ ที่ปรึ กษาหลัก แล้ว ระบบจะส่งอีเมลมายัง เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึก ผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสอบฯ และภายหลังเจ้าหน้าที่บันทึกผลดัง กล่าวแล้ว ระบบจะส่งอีเมลสาเนาแจ้ งผลการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิ พนธ์ มายั งเจ้า หน้าที่ อีก 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังใช้เว็บพอร์ทั ลในการตรวจรับ เล่ มวิ ทยานิ พน ธ์
และตรวจสอบข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ดังที่แสดงในภาพที่ 3
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสามารถใช้งาน Writer-S Add-in ได้ในกรณีที่ได้รับ มอบสิ ทธิ์ การใช้ งานจากนิ สิ ต /
นักศึกษา สาหรับรายละเอียดการใช้งาน Writer-S Add-in อยู่ในคู่มือการใช้งานสาหรับนิสิต/นักศึกษา
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ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสามารถเลือกผลการพิจารณาอนุมัติได้ 2 กรณี คือ
- อนุมัติให้ผ่าน (Approve) ในกรณีที่เอกสารวิ ทยานิ พนธ์ข องนิ สิต /นั ก ศึก ษามี ความสมบูร ณ์ พร้ อ ม
สาหรับกระบวนการนั้น ๆ
- ไม่ อ นุ มัติ (Disapprove) ในกรณี ที่ เ อกสารวิ ท ยานิ พนธ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไม่ ส มบู ร ณ์ ส าหรั บ
กระบวนการนั้น ๆ
Tip & Tricks: การใช้ง านเว็บ พอร์ทั ล นั้น เพื่ อ ความเสถีย รและมี ประสิท ธิ ภาพ แนะนาให้ ใ ช้ Web Browser ดั งนี้
Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari
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3. กำรใช้งำนระบบไอทีสสิ ด้ำนกำรอนุมตั ิ
3.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนุมัติผ่ำนระบบไอทีสิส
การท างานภาพรวมของกระบวนการอนุ มัติ ผ่ า นระบบไอที สิ ส ประกอบด้ ว ย 5 กระบวนการหลั ก ดั ง ภาพที่ 4
ซึ่งมี 2 กระบวนการที่เจ้าหน้าที่บั ณฑิ ตศึ กษาจะเข้า มามีส่ว นในการอนุมัติ ได้แ ก่ Proposal และ Revise Complete
version ซึ่งระบบจะมีอีเมลคาร้องการพิจารณาอนุมัติส่งมาให้เจ้าหน้าที่

ภาพที่ 4 แผนภาพตัวอย่างกระบวนการทั้งหมดในระบบ
3.2 กำรอนุมัตโิ ครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกคณะกรรมกำรบริหำรคณะ (Proposal)
การอนุมัติโครงร่า งวิทยานิ พนธ์ ของเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ตศึ ก ษานั้น เป็นการนาเอาข้อ มูล ผลการพิจารณาการสอบหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะมาเก็บในระบบผ่านฟอร์ มการอนุ มัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการ
กรอกข้อมูลเท่านั้น จะได้รับอีเมลฉบับดัง กล่าวหลังจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาได้อ นุมัติโ ครงร่า งวิท ยานิพนธ์เ รียบร้ อยแล้ ว
โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งมายังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ประชุม และวันที่ ประชุมลงใน
ฟอร์ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 5 ตัวอย่างอีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขออนุ มัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จ าก
คณะกรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่)” ดังภาพที่ 5
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 7
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยฟอร์มการอนุมัติมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่ อ กระบวนการ แสดงกระบวนการในการอนุ มัติ ดั ง ภาพที่ 7 เป็ น การอนุ มัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิพนธ์
(Proposal) ในขั้นตอนการอนุ มัติ โดยเจ้า หน้า ที่บั ณฑิ ตศึ ก ษา พร้อมข้อมู ล ชื่อ เจ้ าหน้าที่ และชื่อนิ สิ ต /
นักศึกษา
2) สถานะการอนุมัติ ตัวอย่างดังภาพที่ 7 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติจ าก
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วนของ Approval Form
3) หัวข้อการแสดงผลของฟอร์มการอนุมัติ ซึ่งมีข้อมูลที่สาคัญ 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 ฐานของนิ สิ ต/
นักศึกษา) Topic (หัวข้อวิทยานิพนธ์) และ Committee (รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) ดัง
ภาพที่ 8
b. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลที่ระบบนาเสนอเป็นอันดับ แรก เมื่อ เจ้าหน้าที่ฯ คลิกลิงก์
มาจากอีเมล ดังภาพที่ 7 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 4) – 6)
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ภาพที่ 8 การแสดงผลข้อมูลในหัวข้อ Student Data
4) Download Files: เอกสารวิทยานิพนธ์ทั้งไฟล์ .docx ซึ่งสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด และไฟล์ .pdf ที่
สามารถคลิกเพื่อเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่าน web browser ได้ ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การใช้งานส่วน Download Files
5) Plagiarism Detection Result: ผลการคั ด ลอกวรรณกรรมเป็ น เปอร์ เ ซ็ น จากการตรวจสอบด้ ว ย
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต/นักศึกษาจะยังไม่จาเป็นต้องตรวจสอบก็ได้
6) Approval Form: ประกอบด้วยส่วนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และส่วนของการลงผลการ
พิจารณาอนุมัติ ดังภาพที่ 12
a. ส่วนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นส่วนที่เจ้าหน้า ที่จะกรอกข้ อมู ล ครั้ง ที่ป ระชุ ม
และวันทีใ่ นการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
b. ส่วนการอนุมัติ สามารถเลือก Disapprove พร้อมแนบไฟล์ไ ปให้นิ สิต/นัก ศึ ก ษาได้ หรือเลื อ ก
Approve จากนั้นจึง
4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลการพิจารณาอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และสาเนาเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ
3.3 กำร อนุมัติกำรแก้ไขวิท ยำนิพ นธ์ฉบับสมบูรณ์ (Revise complete version)
การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์จะเกิ ด ขึ้นต่ อ เมื่อนิ สิ ต/นั กศึ กษาส่ งวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ ให้ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
พิจารณา พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติเรียบร้ อยแล้ ว แต่เมื่อตรวจสอบอีก ครั้ง กลับพบส่วนที่ ไม่ถูกต้อ งและต้ องการแก้ ไ ข
จึงดาเนินการยื่นคาร้องขอแก้ไขวิทยานิ พนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ผ่านฟอร์ มในเว็ บพอร์ทัล ของระบบไอทีสิ ส รวมทั้งได้รับการ
อนุมัติให้แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้ อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะได้รับ อีเ มล เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 11 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างเนื้อความในอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบู ร ณ์
(เจ้าหน้าที่)” ดังภาพที่ 11 ซึ่งเมื่อเปิดอีเมลจะพบเนื้ อความพร้ อมกับลิ งก์ที่ สามารถเชื่อ มต่ อไปยั งฟอร์ม การ
อนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังภาพที่ 12
2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 13
3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการอนุมัติ ได้แก่
a. ไม่อนุมัติ (Disapprove)
b. อนุมัติ (Approve): กรณีที่เจ้าหน้าที่เลือ กอนุมัติใ ห้แ ก้ไข วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์ฉบั บเดิ มที่ ไ ด้ รั บ
การอนุมัติจะถูกลบออกจากระบบ และนิสิต/นักศึกษาสามารถแก้ไขเอกสารวิทยานิ พนธ์ เพื่อส่งเป็ น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เวอร์ชันใหม่ได้
4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพื่อส่งผลการพิจารณาอนุมัติ
5. เมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ไม่มีอีเมลสาเนาเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์

หน้า 14
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4. กำรใช้งำนระบบไอทีสสิ ด้ำนกำรรับมอบสิทธิจ์ ำกนิสติ /นักศึกษำ
4.1 กำร รับมอบสิทธิก์ ำรใช้งำนระบบไอทีสิส
การมอบสิท ธิ์ก ารใช้ งานของนิ สิ ต/นั ก ศึ กษาให้ กับ เจ้ าหน้าที่ บั ณฑิ ต ศึ ก ษานั้ น จะทาต่อเมื่อ นิ สิ ต /นั ก ศึก ษาต้ อ งการ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ การใช้ งานในระบบ เช่นตรวจสอบการกรอกตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ ที่ปรึ กษา บน
เว็บพอร์ทัลหรืออาจให้เจ้า หน้าที่ ช่วยตรวจสอบการใช้งานเมนู Generate Template บน Writer-S Add-in ให้ ซึ่ง
ภายหลังจากที่นิสิต/นักศึกษาทาการมอบสิทธิ์การใช้งานให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านฟอร์มบนเว็บพอร์ทัลแล้ว ระบบ
จะส่งอีเมลแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมข้ อมูล ผู้มอบสิท ธิ์ วันและเวลาที่สามารถเข้าใช้งานด้วยสิทธิ์ของนิสิต/นั กศึ ก ษา
ผู้นั้น รวมทั้งสิ่งที่ผู้มอบสิทธิ์ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดั งเนื้อ ความในอี เมล โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “มอบสิทธิ์การใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่)” ดัง
ภาพที่ 14 ซึ่งเมื่อเปิดอีเมลจะพบเนื้อความดังภาพที่ 15

ภาพที่ 14 ตัวอย่างอีเมลแจ้งมอบสิทธิ์การใช้งานระบบ
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หน้า 16

ภาพที่ 15 ตัวอย่างเนื้อความอีเมลมอบสิทธิ์การใช้งาน
2. เจ้าหน้าที่ฯ จะเข้าใช้งานเป็นนิสิต/นักศึก ษาได้ โดยล็อกอินบนเว็บพอร์ ทัล หรือ Writer-S Add-in ด้วยบัญ ชี
ผู้ใช้ (username) ของเจ้าหน้าที่ฯ เองดังภาพที่ 16
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หน้า 17

ภาพที่ 16 การ Login เข้าสู่ระบบเว็บพอร์ทัล และ Writer-S Add-in
3. กรณีเข้าไปที่เว็บพอร์ทัลจะพบเมนู PRIVILEGES เพิ่มขึ้นมาจากรายการเมนูปกติ ดังภาพที่ 17 เมื่อคลิกที่เ มนู
จะเข้าสู่เว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิ สของนิสิ ต/นัก ศึก ษาคนที่ มอบสิท ธิ์ให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ สามารถใช้งานเมนู
ต่าง ๆ ได้เหมือนกับการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานของนิสิต/นักศึก ษา

ภาพที่ 17 เมนูการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
4. กรณีเข้าไปที่ Writer-S Add-in จะพบข้อมูลของนิสิต/นัก ศึก ษา พร้อมทั้งเอกสารวิ ทยานิ พนธ์ เวอร์ชั น ต่ า งๆ
ดังภาพที่ 18 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ สามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ ได้เหมือนกับการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ ใช้งานของนิ สิ ต /
นักศึกษา
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หน้า 18

ภาพที่ 18 ข้อมูลและเอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาบน Writer-S
5. หลังจากหมดเวลาที่นิสิต/นัก ศึก ษามอบสิท ธิ์ให้ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้ าใช้ งานเป็นนิสิ ต/นัก ศึ ก ษา
ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ สาหรับเว็บพอร์ทัลจะไม่พบเมนู PRIVILEGES
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4.2 กำร ยกเลิกกำรมอบสิทธิก์ ำรใช้งำน
ภายหลังเจ้าหน้าที่บัณฑิต ศึ กษาได้รั บการมอบสิ ทธิ์ การใช้งานระบบทั้งในส่ว นของเว็บ พอร์ทั ล และ add-in แล้ว แต่
เจ้าหน้าที่ฯ ไม่สามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สามารถแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้รับ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ล็อกอินบนเว็บพอร์ทัลด้วยบัญชีผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่บัณฑิต ศึกษา
2. เลือกเมนู Privileges Table และช่วงเวลาที่ต้องการยกเลิกสิทธิ์

ภาพที่ 19 ส่วนแสดงผลเมนู PRIVILEGES TABLE
3. ระบุเหตุผลหรือข้อความเพื่อ แจ้งนิสิ ต/นักศึ กษาในการติ ดต่อ กลับ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยกเลิกการจอง” ดังภาพ
ที่ 20 จากนั้นสัญลักษณ์วงกลมสีน้าเงินจะเปลี่ยนเป็นสีเทา
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ภาพที่ 20 การแจ้งขอยกเลิกการมอบสิทธิ์
4. ระบบจะส่งอีเมลแจ้ งไปยั งนิสิ ต/นัก ศึก ษา และสาเนาถึงเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ตศึ ก ษา โดยเนื้อความในอี เมลจะมี
ลักษณะดังในภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ตัวอย่างอีเมลยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน
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5. กำรใช้งำนเว็บพอร์ทลั
เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนสาคัญสาหรับการใช้ งานระบบไอทีสิ ส โดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ บัณฑิต ศึ ก ษา
จะใช้งานเว็บ พอร์ ทั ลในการตรวจสอบข้ อ มูล การส่ ง วิท ยานิ พนธ์ใ นลาดับ ขั้น ตอนต่า ง ๆ เช่นการตรวจสอบข้ อ มู ล
การตีพิมพ์ผลงาน การตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวิทยานิ พนธ์ ฉบับ สมบูร ณ์จากอาจารย์ที่ปรึ ก ษา
การเก็บข้อ มูล ผู้ ที่ส่ ง เล่ ม วิ ทยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ ให้ กั บทางบั ณฑิ ต วิท ยาลัย แล้ ว การตรวจสอบภาระงานอาจา รย์
ที่ ป รึ ก ษา และการรั บ มอบสิท ธิ์ ก ารใช้ง านจากนิ สิ ต /นั กศึ ก ษา โดยเมนู ก ารใช้ ง านบนเว็ บ พอร์ ทั ล ของเจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษามีทั้งหมด 9 เมนู ซึ่งการใช้งานในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบายในลาดับถัดไป
สาหรับการใช้งานเว็บ พอร์ ทัล เจ้าหน้าที่จะต้องลงชื่ อ เข้า ใช้ งาน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่ า น
(password) ของตนเองก่อน จึงจะสามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ บนเว็บพอร์ทัลได้ โดยฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
จะวางอยู่ทางด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัล ดังที่แสดงในภาพที่ 22

ภาพที่ 22 ตัวอย่างฟอร์มการล็อกอินเข้า ใช้งานเว็บพอร์ทัล
5.1 เมนู PROPOSAL
เมนู Proposal เป็นเมนูที่ใช้งานสาหรับ ตรวจสอบการส่ง โครงร่า งวิ ทยานิ พนธ์แ ต่ละคณะ แต่ละภาคเรียน เนื่องจาก
กระบวนการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จะต้อง
นาข้อมูลผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะมา บันทึ กผล โดยสามารถตรวจสอบสถานะการส่ งโครงร่ า ง
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หน้า 22

วิทยานิพนธ์ และคลิกลิงก์ เ พื่ อ เชื่ อ มไปยัง ฟอร์ มการอนุ มัติ ในกรณีที่เจ้า หน้ าที่ อาจไม่ ได้ ตรวจสอบอี เ มลหรื อ อาจ มี
ปัญหาในการใช้งานอีเมลได้ สามารถแสดงอธิบายการใช้งานได้ดังภาพที่ 23 และภาพที่ 24

ภาพที่ 23 ตัวอย่างเมนู PROPOSAL
1. คลิ ก เมนู PROPOSAL เพื่ อ แสดงเมนู ย่ อ ยประเภทเอกสารวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ มีก ารท าโครงร่ างวิ ท ยานิพนธ์
(Proposal) โดยขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ กาหนดของแต่ ละมหาวิท ยาลัย ส าหรับ ในภาพตั ว อย่างหมายถึง มี ป ระเภท
เอกสารวิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์) และ Thesis (วิทยานิพนธ์) ที่มีการทาโครงร่างวิทยานิ พนธ์
ในระบบไอทีสิส
2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
3. เลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่
3.1. Approval Proposal Year (ภาค/ปีการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์)
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย)
3.3. Field of Study (สาขาวิชา) : จะสามารถเลือกได้ในกรณีที่ระบุคณะ
4. คลิกปุม่ Display เพื่อแสดงข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลข้อมูลดังภาพที่ 24
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างผลการค้นหาของเมนู PROPOSAL
5. ส่วนของการแสดงสถานะพร้อมจานวนของผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
6. ตัวช่วยการค้นหาข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์
7. ส่วนของการแสดงผลรายการโครงร่างวิทยานิพนธ์
7.1. Thesis Topic จะแสดงข้อมูลดังนี้
7.1.1.รหัสนิสิต/นักศึกษา
7.1.2.หัวข้อวิทยานิพนธ์
7.1.3.ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์
7.1.4.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
7.1.5.วันที่ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติ
7.2. Approved date จะแสดงข้อมูลการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ บัณฑิต ศึกษา พร้อมวันที่
และเวลา สาหรับส่วนของเจ้าหน้าที่ฯ (Officer) จะมี 2 รูปแบบคือ
7.2.1. None เป็นกรณีที่เจ้า หน้า ที่ ฯ ยังไม่พิจารณาอนุมัติ โครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
คลิกที่เครื่องหมาย External link (หมายเลข 8) เพื่อเข้าสู่ระบบการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้
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7.2.2. Approved เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ ฯ อนุมัติโครงร่างวิทยานิ พนธ์ แล้ ว ซึ่งสามารถคลิกที่ External
link เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการอนุมัติได้
หมายเหตุ : กรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการอนุ มัติเ อกสารวิ ทยานิ พนธ์ ระบบจะไม่ปรากฎเครื่อ งหมาย External
link แต่จะแสดงเพียงสถานะ none หรือ approved เท่านั้น
8. External link เพื่อเข้าสู่หน้าการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์
5.2 เมนู DRAFT VERSION
เมนู DRAFT VERSION เป็นเมนูที่ใ ช้งานสาหรั บตรวจสอบข้อ มู ลการส่ ง วิทยานิ พนธ์ฉ บับ ร่างแต่ละคณะ แต่ละภาค
เรียน เนื่องจากกระบวนการในการอนุ มัติ วิทยานิพนธ์ฉ บับร่า งนั้นจะได้รั บการอนุ มัติ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาหลั กเพี ย ง
ท่านเดียวเท่านั้น แตกต่างจากกระบวนการส่ง โครงร่า งวิท ยานิ พนธ์ ที่เจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ต ศึก ษาจะต้ องบันทึ กข้อ มู ล ด้ ว ย
เจ้าหน้าที่บัณฑิ ตศึ ก ษาจะสามารถตรวจสอบรายชื่ อของผู้ ทาการส่ งวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับ ร่าง และได้รับการอนุ มัติ จ า ก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดังภาพที่ 25 โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 5.1 โดยมีข้อ
แตกต่างในส่วนของผลการค้นหา ในส่วนของ Approved date จะแสดงผลเพียงวันเวลาที่ อาจารย์ที่ ปรึก ษาทา การ
อนุมัติวิทยานิพนธ์เท่านั้น

ภาพที่ 25 ตัวอย่างเมนู DRAFT VERSION
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หมายเหตุ : ประเภทวิ ท ยานิพนธ์ ที่จ ะปรากฎเป็ นเมนู ย่อ ยทางด้ านซ้ ายมื อ ว่ าประเภทใดจะมี ก ารทาวิ ทยานิพนธ์
ฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย
5.3 เมนู COMPLETE VERSION
เมนู COMPLETE VERSION เป็นเมนูสาหรับตรวจสอบข้อ มูล ของผู้ที่ ส่ง วิทยานิพนธ์ฉ บับสมบูร ณ์ พร้อมทั้งได้รับ การ
อนุ มัติ จ ากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว โดยสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ได้ เ ป็ น รายคณะ รายภาคเรี ย น และเนื่ อ งจาก
กระบวนการอนุมัติวิท ยานิ พนธ์ ฉบั บสมบูร ณ์จะมี เ พียงการอนุ มัติจากอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลั กเท่านั้น เช่นเดียวกับ การ
อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเพื่ อตรวจสอบรายชื่อ ของนิสิต/นัก ศึกษา ผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว ดังภาพที่ 26 โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกั น กั บ
เมนู PROPOSAL ในหัวข้อ 5.1 และผลการค้นหาจะไปในลักษณะเดียวกับเมนู DRAFT THESIS ในหัวข้อ 5.2

ภาพที่ 26 ตัวอย่างเมนู COMPLETE VERSION
5.4 เมนู PUBLICATION
เมนู PUBLICATION เป็ น เมนู ส าหรั บ ตรวจสอบข้ อ มู ล การเผยแพร่ ก ารตี พิมพ์ ง านวิ จั ย เช่ น การตี พิมพ์ ผ ลงาน
ทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ หรือการจดสิท ธิ บัต ร/อนุสิ ท ธิบั ตร ซึ่งนิสิต/นักศึ ก ษาได้ กรอกข้ อ มูล ดั ง กล่ า ว
ลงในเมนู Publication ซึ่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษากรอกนั้ นจะปรากฎขึ้ น หลั ง จากการรั บ เล่มวิ ท ยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ (complete hardcopy) เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการใช้งานสามารถแสดงดังภาพที่ 27
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างเมนู PUBLICATION
1. คลิกเมนู PUBLICATION
2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ต้องการทราบข้อมูล
3. ระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล ได้แก่
3.1. Collect Year (ภาคการศึกษาที่เก็บข้อมูล)
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย)
3.3. Field of Study (สาขาวิชา)
4. คลิกที่ปุ่ม Display เพื่อค้นหา
5. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่มีในระบบ ประกอบด้วย
5.1. ชื่อวิทยานิพนธ์ (title)
5.2. ชื่อนิสิต/นักศึกษา (student name)
5.3. ปีที่ตีพิมพ์ (publish year)
5.4. ประเภทของการเผยแพร่ (document type)
5.5. เลข ISSN (ISSN)
5.6. วันที่ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอนุมัติ (Collect datetime)
5.7. ไฟล์เอกสารการตีพิมพ์ (file)
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5.5 เมนู COMPLETE HARDCOPY
เมนู COMPLETE HARDCOPY เป็ น เมนู ส าหรั บ ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ที่ ส่ ง เล่ มวิ ทยานิ พนธ์ ฉบั บ สมบู รณ์ หรื อ ในบาง
สถาบันอาจไม่รับ เล่ มวิ ทยานิ พนธ์ แต่รับเพียงใบนาส่ ง วิท ยานิ พนธ์ฉ บับ สมบู ร ณ์ที่ พิมพ์ ออกจากระบบและส่ งให้ กั บ
ทางบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ สแกนบาร์โ ค้ ดให้ แล้ว โดยเมนู Complete hardcopy เป็นเมนูลาดับที่ 5
ดังที่แสดงในภาพที่ 28 ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้

ภาพที่ 28 ตัวอย่างเมนู COMPLETE HARDCOPY
1. คลิกทีเ่ มนู COMPLETED HARDCOPY
2. ระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
2.1. Approved Year (ภาคการศึกษาที่เก็บข้อมูล)
2.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย)
2.3. Field of Study (สาขาวิชา)
3. คลิกที่ปุ่ม Display เพื่อค้นหา
4. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่มีในระบบ โดยข้อมูลที่แสดงได้แก่
4.1. รหัสนิสิต/นักศึกษา (ID)
4.2. ชื่อนิสิต/นักศึกษา (Name)
4.3. ชื่อวิทยานิพนธ์ (Theses topic)
4.4. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Approved by)
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4.5. วันเวลาที่อนุมัติ (Approved date)
4.6. วันเวลาที่นาข้อมูลเข้าสู่คลังปัญญา (IR Imported)
5.6 เมนู BARCODE
เมนู BARCODE เป็นเมนูทเี่ จ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเก็บข้ อมู ลการส่ งเล่ มวิทยานิ พนธ์ ผ่านการสแกนบาร์โค้ ดจากหน้ า ปก
ของเล่มวิทยานิ พนธ์ฉ บับ สมบูร ณ์ ที่นิ สิต /นั กศึ ก ษาพิ มพ์อ อกจากเมนู revision & approval ดังภาพที่ 30 หรือจาก
ใบนาส่งวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ออกจากเมนู Submition document ดังภาพที่ 31 อย่างใดอย่างหนึ่ง และนอกจากจะใช้
งานเพื่อเก็บข้อ มู ลแล้ ว ในกรณีที่นิสิต/นักศึ กษาต้อ งการแก้ไขวิท ยานิ พนธ์ ฉบั บสมบูร ณ์ หลั งได้รับ การสแกนบาร์ โ ค้ ด
แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าข้ อ มู ล เข้ าสู่ ค ลั งปั ญ ญา เจ้ า หน้ าที่ ส ามารถสแกนบาร์โ ค้ ด ที่เ อกสารอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ กดยกเลิก
วิทยานิพนธ์ฉบั บดั ง กล่า ว ซึ่งหากเล่มวิ ท ยานิ พนธ์ฉ บั บดั ง กล่า วได้ ถูก นาเข้า สู่ คลั ง ปัญ ญาของทางมหาวิ ทยาลัย แล้ ว
เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถยกเลิกวิทยานิพนธ์ได้ สาหรับเมนู Barcode เป็นเมนูลาดับที่ 6 ดังที่แสดงในภาพที่ 29 และมี
วิธีการใช้งานดังนี้

ภาพที่ 29 ตัวอย่างเมนู BARCODE
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างปกแรกของวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 31 ตัวอย่างใบนาส่งวิทยานิพนธ์
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5.6.1 กำรรับเล่มวิทยำนิพนธ์

ภาพที่ 32 ตัวอย่างการแสดงผลหลังการ approved
การรับเล่มวิทยานิ พนธ์ฉบั บสมบูร ณ์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูก ต้ องและความเรีย บร้อ ยของข้ อมู ลภายในเล่ ม
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้วนของข้อมูล ที่ป รากฎบนใบนาส่ง วิทยานิ พนธ์ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อ ยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บข้อมูลการส่ง เล่ มวิ ทยานิ พนธ์ โดยสามารถเลือกใช้วิธี การได้ 2 วิธี
ดังที่จะอธิบายในลาดับถัดไป
5.6.1.1 กำรกรอกข้อมูลตัวเลขจำกหน้ำปกของเล่มวิท ยำนิพ นธ์

1. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ตัวเลขที่ปรากฎในส่วนของมุมขวาล่างบนหน้าปกของวิ ทยานิพนธ์ดั งภาพที่ 30
2. คลิกที่ปุ่ม submit เพื่อให้ระบบตรวจสอบว่าตัวเลขที่ เจ้าหน้าที่ระบุนั้นตรงกับข้ อมู ลของนิ สิต/นัก ศึก ษาคนใด
ในกรณีที่พบข้อมูลระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 32
5.6.1.2 กำร สแกนบำร์โค้ดจำกหน้ำปกของเล่มวิทยำนิพนธ์หรือ ใบนำส่งวิทยำนิพนธ์
เจ้าหน้าที่จะทาการสแกนบาร์โค้ดจากหน้าปกของเล่มวิทยานิ พนธ์ดั งภาพที่ 30 หรือใบนาส่งวิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 31
ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องคลิกที่ปุ่ม Submit และระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 32
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5.6.2 กำรยกเลิกเล่มวิท ยำนิพ นธ์

ภาพที่ 33 ตัวอย่างแสดงปุ่มยกเลิก

ภาพที่ 34 กล่องข้อความยืนยัน

ภาพที่ 35 ตัวอย่างการแสดงผลหลังการ disapproved
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ซึ่งการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์นั้น จะสามารถทาได้ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวยังไม่ถูก ส่งไปยั ง คลั ง
ปัญญาของทางสถาบัน สาหรับวิธีการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โ ค้ ด หรื อ พิ มพ์ ตัว เลขที่ อยู่ บนหน้ าปกของวิท ยานิ พนธ์ล งในฟอร์ มการกรอกข้อ มู ล เลข
บาร์โค้ดเช่นเดียวกันกับวิธีการรับเล่มวิทยานิพนธ์ดังที่อธิ บายในหัวข้อ 5.6.1
2. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทตามลูกศรในภาพที่ 33
3. ระบบจะปรากฎกล่องข้อความเพื่อยืนยันการยกเลิกวิทยานิพนธ์ฉบั บดังกล่าว ดังภาพที่ 34
4. หลังการยืนยันการลบข้อมูล ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 35
5.7 เมนู ADVISOR/ADVISEE
เมนู ADVISOR/ADVISEE เป็นเมนูทใี่ ช้งานเพื่ อ ตรวจสอบภาระงานของอาจารย์แ ต่ละท่าน โดยเมนูดังกล่าวจะแสดง
ภาระงานในส่ วนของอาจารย์ที่ รั บเป็ นอาจารย์ ที่ป รึก ษาหลัก ( Advisor) หรื อ อาจารย์ที่ ป รึก ษาร่ว ม (Co-advisor)
เท่านั้น รวมทั้งมีนิสิต/นั กศึ ก ษาคนใดบ้า งที่ เป็นนิ สิ ต/นัก ศึก ษาในที่ ปรึก ษา สาหรับเมนู Advisor/advisee เป็นเมนู
ลาดับที่ 7 ดังที่แสดงในภาพที่ 36 และวิธีการใช้งานสามารถอธิบายได้ดังนี้

ภาพที่ 36 ตัวอย่างเมนู ADVISOR/ADVISEE
1. ระบุรายชื่อของอาจารย์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลลงในฟอร์ม Name-Surname (English) (หมายเลข 2) โดยการ
พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของอาจารย์ลงในฟอร์ม และเมื่อระบบแสดงข้อมูลที่ต้องการ ให้คลิกเลือกที่รายชื่อนั้น ๆ
2. เลือกภาคเรียนที่ต้องการทราบข้อมูลที่ Semester (หมายเลข 2)
3. คลิกที่ปุ่มคาสั่ง Display (หมายเลข 3) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้ (หมายเลข 4)
3.1. Advisor Name ชื่ออาจารย์ที่ค้นหาข้อมูล
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Type (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
Student รายชื่อนิสิต/นักศึกษา
Proposal วัน-เวลาที่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
Complete Version วัน-เวลาที่ได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

5.8 เมนู ROLES & CAPABILITIES
เมนู ROLES & CAPABILITIES เป็นเมนูสาหรั บให้เจ้ าหน้า ที่ใ ช้ งานเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ ของเจ้าหน้าที่ บั ณฑิ ตศึ ก ษา
ผู้ที่ทาหน้าที่อนุมัติโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์หรื ออนุ มัติการขอแก้ ไขวิ ทยานิพนธ์ฉบั บสมบูร ณ์ ในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา
สาหรับเมนู Roles & capabilities ดังภาพที่ 37 เป็นเมนูย่อยลาดับที่ 8 แบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อยคือ Graduate staff
และ Manage staff ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแต่ละเมนูได้ดังนี้

ภาพที่ 37 ตัวอย่างเมนู ROLES & CAPABILITIES
5.8.1 Graduate staff
เมนู Graduate staff เป็นเมนูที่แสดงรายชื่ อคณะสถาบัน นั้น ๆ พร้อมจานวนของเจ้าหน้าที่บั ณฑิ ต ศึก ษาผู้ ทาหน้ า ที่
ในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และการอนุมัติการแก้ไขวิ ทยานิพนธ์ฉ บับสมบูรณ์แ ต่ละคณะหรือสาขาวิชาดัง ที่แ สดง
ในภาพที่ 38 โดยเมื่อคลิ กลงบนรายชื่อ คณะ ระบบจะแสดงรายชื่ อสาขาวิชาของคณะนั้น ๆ ในส่วนของ Faculty
พร้อมทั้งแสดงรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ในส่วนของ Total staff ดังในภาพที่ 39
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ภาพที่ 38 ตัวอย่างเมนู Graduate staff

ภาพที่ 39 ตัวอย่างการแสดงสาขาวิชา
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5.8.2 Manage staff

ภาพที่ 40 ตัวอย่างเมนู Manage staff
เมนู Manage staff เป็นเมนูที่แ สดงข้อ มู ลของเจ้า หน้า ที่บั ณฑิต ศึ ก ษาดั ง ทีภ่ าพที่ 40 และกรณีที่เจ้า หน้า ที่ ผู้ใ ช้ ง าน
ระบบในขณะนั้นได้รับสิท ธิ์ใ ห้สามารถให้ สิทธิ์ แก่ เจ้าหน้าที่สาขาคนอื่น ๆ จะปรากฏเครื่องมือ การตั้ ง ค่า ซึ่งวิธีการใช้
งานและการให้สิทธิ์สารารถอธิบายได้ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล (full name)
2. อีเมล (email)
3. สถานะการใช้งานในระบบ (status)
3.1. None หมายถึงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะไม่สาสามารถล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัลได้
3.2. Active หมายถึงเจ้าหน้าที่ คนดั งกล่าวสามารถล็ อกอิน เข้า ใช้ งานบนเว็ บ พอร์ทั ลได้ และอาจได้สิทธิ์ใน การ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. หน้าที่/คณะที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (role) มีการแสดงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็น 2 หน้าที่ คือ
4.1. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate officer) แบ่งการแสดงผลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1.1.Faculty เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ดูแลในระดับคณะ
4.1.2.Major เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ดูแลในระดับสาขาวิชา
4.2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Library officer)
5. ส่วนการตั้งค่า โดยจะแสดงสัญลักษณ์การตั้งค่า (รูปเฟือง) หลังรายชื่อของเจ้าหน้าที่
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5.8.2.1 กำรตั้งค่ำเจ้ำหน้ำที่บณ
ั ฑิตศึก ษำในระดับสำขำวิชำ
ในการตั้งค่าเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาในระดับสาขาวิชา มีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะบางท่านเท่า นั้นที่ได้รั บสิทธิ์ใ นการ
ตั้งค่านี้ สาหรับวิธีการตั้งค่าจะสามารถอธิบายได้ดังนี้

ภาพที่ 41 ตัวอย่างการฟอร์มการตั้งค่าของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 42 ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สิทธิ์การอนุมัติ
หมายเหตุ: ใช้ภาพที่ 41 ในการอธิบายวิธีการตั้งค่าในข้อที่ 1-5
1. คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง ระบบจะปรากฏฟอร์มการตั้งค่าขึ้น ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามคาอธิบายได้ในข้อที่ 2
เป็นต้นไป
2. Enable approve เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ตั้งค่าสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ให้สามารถอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และอนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก
2.1. Yes หมายถึงเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถอนุมัติได้
2.2. No หมายถึงเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการอนุมัติ ดังภาพที่ 42
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3. Major หรือสาขาวิชาของคณะนั้นๆ โดยเมื่อเลือกสาขาวิชาจาก drop-down list แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add
4. Major list หรือส่วนแสดงผลการเลือกสาขาวิชา
5. ปุ่มบันทึกผล โดยกดปุ่ม save เพื่อบันทึก และกดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการตั้งค่า
หมายเหตุ: กรณีที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะไม่ได้รับสิทธิ์ในการให้สิ ทธิ์เจ้าหน้าที่คนอื่น จะไม่ปรากฏสัญลักษณ์รูป
เฟืองเพื่อตั้งค่าการใช้งาน
5.9 เมนู PRIVILEGES TABLE
เมนู PRIVILEGES TABLE เป็นเมนูที่แสดงผลในรูป แบบของปฏิทิน โดยจะแสดงปฏิทินเดือนปัจจุบั นและเดื อนถั ด ไป
การแสดงผลในรูปแบบของปฏิทินทาให้เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบการมอบสิ ทธิ์การใช้งานระบบจากนิ สิต/นัก ศึ ก ษา
ได้ง่าย ซึ่งเมื่อมี การมอบสิ ทธิ์ ระบบจะแสดงสัญ ลั ก ษณ์ที่ วัน ดั ง กล่า ว และในกรณีที่ เจ้ าหน้าสามารถเข้า ใช้งา น ใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วได้ จะสามารถใช้ ง านระบบทั้ ง ในส่ว นของเว็ บ พอร์ ทัล และ add-in เป็ น นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาโดยมี
ระยะเวลา 1 ชั่ ว โมง (ในช่ ว งเวลาที่ นิสิ ต /นั ก ศึ ก ษามอบสิ ทธิ์ ใ ห้ ) และล็ อ กอิ นเข้ าใช้ ง านในช่ วงเวลาดั ง กล่าวด้วย
username และ password ของเจ้าหน้าที่เอง
5.9.1 กำรแสดงผลของเมนู Privileges table

ภาพที่ 43 ตัวอย่างการแสดงผลของเมนู Privileges table
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1. การแสดงผลวันปัจจุบัน ระบบจะแสดงผลด้วยสีที่เข้มกว่าวันอื่น ๆ ดังภาพที่ 43 ซึ่งวันปัจจุบันของในภาพคื อ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
2. การแสดงผลเมื่อมี การมอบสิทธิ์ จากนิสิ ต/นั กศึ กษา ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ว งกลมสีน้าเงินทางมุมซ้า ยล่ า ง
ของวันดังกล่าว
3. การแสดงผลเมื่ อ เจ้ าหน้า ที่ แจ้ ง ยกเลิ กสิ ท ธิ์ ใ ห้กั บ นิสิ ต /นัก ศึ ก ษาทราบแล้ ว สั ญ ลั ก ษณ์ ว งกลมสี น้ าเงินจะ
เปลี่ยนเป็นสีเทา
4. มุมล่างซ้ายของจอแสดงผลจะปรากฎคาอธิบายสัญลักษณ์การมอบสิท ธิ์และการยกเลิกสิ ทธิ์
5.9.2 กำรตรวจสอบสถำนะกำรมอบสิทธิก์ ำรใช้งำน
ภายหลังนิสิต/นัก ศึ ก ษามอบสิ ทธิ์ การใช้ งานระบบให้ กั บเจ้าหน้า ที่แ ล้ ว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและรับ ทรา บ
ได้จาก 2 ช่องทางคือ (1) ระบบจะส่งอีเมลแจ้ ง มายั ง เจ้า หน้า ที่ดั งที่ ไ ด้อ ธิบ ายในบทที่ 2 หัวข้ออีเมลแจ้ง เพื่ อทร าบ ,
(2) ตรวจสอบผ่านเมนู Privileges table ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้
1. เมื่อมีการมอบสิทธิ์การใช้งาน ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้าเงินขึ้นที่ มุมซ้ายล่างของวัน ที่ ดัง ภาพที่ 44
นิสิต/นักศึกษาได้มอบสิทธิ์การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 26 เมษายน 2559

ภาพที่ 44 ตัวอย่างเมนู Privileges table
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2. เมื่อนาเมาส์ไปไปวางบนวงกลมสีน้าเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสนิสิต/นั กศึก ษาผู้ที่ มอบสิท ธิ์พร้อ มกับ แจ้ ง
เวลาที่มอบสิทธิ์ให้ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเมื่อนาเมาส์วางลงบนวงกลมสีน้าเงิน
3. เจ้าหน้าที่สามารถคลิ กที่ วงกลมดัง กล่ าวเพื่ อ อ่านข้ อ ความที่นิสิ ต/นั ก ศึก ษาแจ้ งให้ทราบ ดัง ภาพที่ 46 และ
คลิกที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดกล่องข้ อความนี้

ภาพที่ 46 ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกที่วงกลมสีน้าเงิน
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4. เมื่อถึงเวลาที่นิสิต/นัก ศึก ษามอบสิ ทธิ์ใ ห้แล้ ว เจ้าหน้าที่สามารถใช้ username/password ของตนล็อกอิ น
เข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัล หรือ add-in เป็นนิสิต/นักศึกษาได้
4.1. การใช้งานบนเว็บพอร์ทัล
4.1.1.ในรูปแบบเมนูการใช้งานของนิสิต ระบบจะปรากฎเมนูเพิ่มขึ้นอีก 1 เมนู คือเมนู Privileges ที่
อยู่ต่อจากเมนู Privileges table ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 ตัวอย่างเมนู Privileges
4.1.2.เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกที่เมนู Privileges ดังในภาพที่ 47 แล้ว ระบบจะแสดงผลเป็นเครื่องมือการใช้
งานเว็บพอร์ทัลของนิสิต/นักศึกษาดังภาพที่ 48
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างการแสดงผลเว็บพอร์ทัลของนิสิต/นักศึกษา
4.2. การใช้งานบน add-in
4.2.1.หลังเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดและติ ดตั้ ง add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลลงบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ที่ มี
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010, 2013 และ 2016 และใช้งานระบบปฏิบั ติ ก าร
วิ น โดวส์ 7, 8 ,8.1 เมื่ อ ล็ อ กอิ น เข้ า ใช้ ง านบน add-in ด้ ว ย username/password ของ
เจ้าหน้าที่ในช่ว งเวลาที่ไ ด้ รับ มอบสิ ทธิ์ ระบบจะยินยอมให้เ จ้าหน้า ที่ใ ช้ง านบน Add-in และ
ล็อกอินได้เป็นรายชื่อของนิสิต/นักศึกษาผู้มอบสิทธิ์ดั งภาพที่ 49
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ภาพที่ 49 ตัวอย่างการแสดงผลหลังเจ้าหน้าที่ล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานระบบของตน
ในช่วงเวลาที่ได้รับการมอบสิทธิ์
4.2.2.กรณีที่หมดเวลาหรือนอกเหนือเวลาการมอบสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานด้ว ย
username/password ของตนได้และระบบจะแจ้งเตือนดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 ตัวอย่างการแจ้งเตือนไม่สามารถล็อกอินได้
5.9.3 กำรขอยกเลิก สิทธิท์ ไี่ ด้ร บั
หลังเจ้าหน้าที่รับทราบการมอบสิทธิ์การใช้งานให้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือในวันและเวลาดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่
สามารถแจ้งขอยกเลิกการรับสิทธิ์นั้นได้ด้วยวิธีการดังนี้
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1. เมื่อมีการมอบสิท ธิ์ให้ กับ เจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ วงกลมสีน้าเงิน วางอยู่ทางด้านล่างซ้า ยเพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ทราบดังภาพที่ 51

ภาพที่ 51 ตัวอย่างเมื่อมีการจองสิทธิ์
2. เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่ วงกลมสีน้าเงิ นเพื่ ออ่านข้อ ความที่ นิสิต/นัก ศึก ษาระบุ ถึง ความช่ วยเหลื อ (คาร้อง)
และสามารถแจ้งยกเลิกได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือลงในฟอร์ มที่ปรากฏขึ้น (Leave
message here) และคลิกที่ปุ่มคาสั่ ง “ยกเลิกการจอง” เพื่อให้ระบบส่ง อี เ มลแจ้ ง ไปยั งนิ สิต/นัก ศึก ษา ให้
ทราบถึงเหตุผลดังภาพที่ 52
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างฟอร์มการยกเลิกการจองสิทธิ์
3. หลังการแจ้งกลับการยกเลิกการมอบสิทธิ์ สัญลักษณ์วงกลมสีน้าเงินจะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีเทาดั งภาพที่ 53

ภาพที่ 53 ตัวอย่างเมื่อเจ้าหน้าที่ยกเลิกการจองสิทธิ์

