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1. บทน ำ 

1.1 วัตถุประสงค  ์

ระบบไอทีสิส หรือ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กลไก
ด้านการจัดการวิทยานิพนธ์และข้อมูลการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับนิสิต/นักศึกษาในการ (1) จัดท ารูปเล่มตามรูปแบบเอกสารที่ก าหนด, (2) รองรับการจัดส่ง

โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา และ (3) บันทึกผลการ
สอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยั ง

คลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (Intellectual Repository) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับห้องสมุดในการสร้า ง
คลังข้อมูลงานวิจัย และจัดส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์
ของประเทศ (Thai Digital Collection) และเผยแพร่ให้แก่ประชาคมวิจัยและประชาชนผู้สนใจ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียด กระบวนการท างานต่าง ๆ ด้วยระบบไอทีสิส และวิธีการใช้งานของ
ระบบไอทีสิสส าหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาที่ได้รับสิทธ์ิทั้งระดับคณะ และระดับ

หลักสูตร) ซ่ึงจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) เป็นหลัก 
 
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะใช้งานในส่วน Writer-S Add-in เม่ือได้รับมอบสิทธ์ิจากนิสิต/นักศึกษา ซ่ึง

วิธีการใช้งานจะเป็นไปตามบทบาทของนิสิต/นักศึกษา สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน Writer-S Add-in ได้ที่คู่มือการใช้
งานระบบส าหรับนิสิต/นักศึกษา 

1.2 ค  ำนิยำม 

เนื่องด้วยค าเรียกวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ในแต่ละสถาบันการศึกษามีความแตกต่า ง

กัน อาทิเช่น วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์ ในขณะที่บางมหาวิทยา ลัย  
ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท แผน ก ใช้ค าเรียกเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์  ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในการใช้

ระบบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า วิทยานิพนธ์ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์หรื อ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ก  

นอกจากนี้ค าเรียกสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท แผน ข ในแต่ละสถาบันการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น บาง

มหาวิทยาลัยเรียกว่า สารนิพนธ์ และบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า การค้นคว้าอิสระ  ดังนั้นเพ่ือให้ความเข้าใจในการใช้
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ระบบฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ในคู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามให้ค าว่า สารนิพนธ์ หมายถึง สารนิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระในระดับปริญญาโท แผน ข แต่ในบางกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการทั่วไปจะใช้ค าว่าวิทยานิพนธ์ทดแทนสารนิพนธ์  

โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ให้ความหมายรวมถึง โครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างสารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับร่าง 

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ให้ความหมายรวมถึง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: การก าหนดให้สารนิพนธ์มีการจัดท าโครงร่างและ/หรือฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
จะก าหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ 

1.3 ระบบไอทสีิส 

ระบบไอทีสิส (iThesis) คือระบบที่ก าหนดกรอบการเขียน การบริหารจัดการโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับ

ร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านระบบได้
โดยสะดวก 

ระบบไอทีสิสช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนึกถึงการลักลอกวรรณกรรม (plagiarism) ทั้งที่ต้ังใจ
และไม่ได้ต้ังใจ  ซ่ึงระบบฯ จะตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการลักลอกวรรณกรรมชื่ อ 
“อักขราวิสุทธิ์” และจะต้องรายงานผลการตรวจจากโปรแกรมอ่ืนร่วมด้วย หากมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้งานมากกว่า 

1 โปรแกรม 

การใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนของเว็บพอร์ทัล (web portal) และโปรแกรม Writer-S Add-in ซ่ึงเป็น

โปรแกรมเสริม (extension) ที่ติดต้ังอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word  ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนจะท างานสัมพันธ์กัน เช่น เม่ือมี
การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มในเว็บพอร์ทัล หรือมีการเปลี่ยนชื่อกรรมการสอบหรืออ่ืน ๆ เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย add-in 
ก็จะมีกลไกให้ถูกแก้ไขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ปรากฏในทุก ๆ ส่วนมีความสอดคล้องต่อกัน 

หมายเหตุ: บทบาทเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาในระบบจะใช้งานในส่วนของเว็บพอร์ทัลเท่านั้น  

ภาพรวมการท างานของระบบไอทีสิสสามารถอธิบายได้เป็นแผนภาพดังนี้  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของระบบ 
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จากภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการด าเนินงานทั้งหมดด้วยระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก  
- ส่วนแรกเป็นกระบวนการใช้งานของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือล๊อกอินเข้าสู่ระบบไอทีสิสผ่านหน้าเว็บพอร์ทัล ด้วย

การใช้บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบ AD หรือ LDAP นิสิต/นักศึกษา
จะสามารถใช้ Username และ Password ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ได้  

- ส่วนถัดมาคือกระบวนการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft version) และ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) รวม 3 กระบวนการที่แผนภาพจะใช้สีส้มอ่อนเป็นพ้ืนหลัง  
นิสิต/นักศึกษาจะส่งเอกสารวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  

- ส่วนสุดท้ายคือกระบวนการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) และการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(Revise Complete version) ที่ใช้สีม่วงอ่อนเป็นพ้ืนหลัง  นิสิต/นักศึกษาจะส่งค าร้องขอแก้ไขเอกสาร

วิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส  
โดยรายละเอียดในส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะอธิบายในหัวข้อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงภาพรวมการท างานของระบบ iThesis อย่างง่าย 

1.4 อีเมล 

ระบบไอทีสิสจะมีการส่งอีเมลมายังผู้ใช้งานในล าดับต่าง ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เจ้าหน้าที่
บัณฑิตศึกษา และนิสิต/นักศึกษา ซ่ึงอีเมลที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะได้รับมี 3 ประเภทคือ 
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- อีเมลค าร้องขอให้พิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะมีการแนบลิงก์เพ่ือเชื่อมต่อไปยังแบบฟอร์ ม
การอนุมัติของระบบไอทีสิส หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอีเมล สามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ผ่าน

การ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บพอร์ทัล 
- อีเมลแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ โดยเนื้อความของอีเมลจะเป็นส าเนาผลการอนุมัติ เพ่ือให้ทราบถึง

สถานะของการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ 
- อีเมลแจ้งมอบสิทธ์ิการใช้งานระบบจากนิสิต/นักศึกษา 

2. กำรด ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ที่บณัฑติศกึษำ 

ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate staff) จะมีการใช้งานระบบไอทีสิสผ่านเว็บพอร์ทัลในกระบวนการ

พิจารณาอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ โดยจะได้รับอีเมลค าร้องขอให้พิจารณา เช่น เม่ือนิสิต/นักศึกษาได้รับการพิจารณา
โครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้ว ระบบจะส่งอีเมลมายังเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสอบฯ และภายหลังเจ้าหน้าที่บันทึกผลดังกล่าวแล้ว ระบบจะส่งอีเมลส าเนาแจ้งผลการ

พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์มายังเจ้าหน้าที่ อีก 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังใช้เว็บพอร์ทัลในการตรวจรับเล่มวิทยานิพนธ์ 
และตรวจสอบข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ดังที่แสดงในภาพที่ 3 

 
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสามารถใช้งาน Writer-S Add-in ได้ในกรณีที่ได้รับมอบสิทธ์ิการใช้งานจากนิสิ ต/
นักศึกษา ส าหรับรายละเอียดการใช้งาน Writer-S Add-in อยู่ในคู่มือการใช้งานส าหรับนิสิต/นักศึกษา 
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ภาพที่ 3 แผนภาพการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสามารถเลือกผลการพิจารณาอนุมัติได้ 2 กรณี คือ 

- อนุมัติให้ผ่าน (Approve) ในกรณีที่เอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้ อม
ส าหรับกระบวนการนั้น ๆ 

- ไม่อนุมัติ (Disapprove) ในกรณีที่เอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาไม่สมบูรณ์ส าหรั บ
กระบวนการนั้น ๆ 

Tip & Tricks:  การใช้งานเว็บพอร์ทัลนั้น เพ่ือความเสถียรและมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ใช้  Web Browser ดังนี้  

Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Apple Safari  
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3. กำรใช้งำนระบบไอทสีสิดำ้นกำรอนมุตั ิ

3.1 ภำพรวมกระบวนกำรอนมุัติผ่ำนระบบไอทสีิส 

การท างานภาพรวมของกระบวนการอนุมัติผ่านระบบไอทีสิส ประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ดังภาพที่ 4  
ซ่ึงมี 2 กระบวนการที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะเข้ามามีส่วนในการอนุมัติได้แก่ Proposal และ Revise Complete 
version ซ่ึงระบบจะมีอีเมลค าร้องการพิจารณาอนุมัติส่งมาให้เจ้าหน้าที่ 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพตัวอย่างกระบวนการทั้งหมดในระบบ 

3.2 กำรอนมุัตโิครงรำ่งวทิยำนิพนธจ์ำกคณะกรรมกำรบรหิำรคณะ (Proposal) 

การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษานั้น เป็นการน าเอาข้อมูลผลการพิจารณาการสอบหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะมาเก็บในระบบผ่านฟอร์มการอนุมัติ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการ

กรอกข้อมูลเท่านั้น จะได้รับอีเมลฉบับดังกล่าวหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ ว  
โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งมายังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครั้งที่ประชุมและวันที่ประชุมลง ใน

ฟอร์ม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างอีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ  



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 8 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างเนื้อความของอีเมลขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ  

 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
 

1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จาก
คณะกรรมการบริหารคณะ (เจ้าหน้าที่)” ดังภาพที่ 5 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 7 

3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงไฟล์เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยฟอร์มการอนุมัติมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ชื่อกระบวนการ แสดงกระบวนการในการอนุมัติ  ดังภาพที่ 7 เป็นการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(Proposal) ในขั้นตอนการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา พร้อมข้อมูลชื่อเจ้าหน้าที่ และชื่อนิสิต/
นักศึกษา 

2) สถานะการอนุมัติ ตัวอย่างดังภาพที่ 7 เป็น “APPROVAL PENDING” หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติในส่วนของ Approval Form 

3) หัวข้อการแสดงผลของฟอร์มการอนุมัติ ซ่ึงมีข้อมูลที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

a. Student Data แสดงข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ Basic Information (ข้อมูลพ้ืนฐานของนิ สิ ต /
นักศึกษา) Topic (หัวข้อวิทยานิพนธ์) และ Committee (รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) ดัง

ภาพที่ 8 
b. Approval Panel จะเป็นส่วนแสดงผลท่ีระบบน าเสนอเป็นอันดับแรก เม่ือเจ้าหน้าที่ฯ คลิกลิงก์

มาจากอีเมล ดังภาพที่ 7 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 4) – 6) 
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ภาพที่ 8 การแสดงผลข้อมูลในหัวข้อ Student Data 

4) Download Files: เอกสารวิทยานิพนธ์ท้ังไฟล์ .docx ซ่ึงสามารถคลิกเพ่ือดาวน์โหลด และไฟล์ .pdf ที่

สามารถคลิกเพ่ือเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่าน web browser ได้ ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 การใช้งานส่วน Download Files 

5) Plagiarism Detection Result: ผลการคัดลอกวรรณกรรมเป็นเปอร์เซ็น จากการตรวจสอบด้วย

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซ่ึงการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต/นักศึกษาจะยังไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบก็ได้ 
6) Approval Form: ประกอบด้วยส่วนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และส่วนของการลงผลการ

พิจารณาอนุมัติ ดังภาพที่ 12 
a. ส่วนสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลครั้งที่ป ระชุม

และวันทีใ่นการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  

b. ส่วนการอนุมัติ สามารถเลือก Disapprove พร้อมแนบไฟล์ไปให้นิสิต/นักศึกษาได้ หรือเลือก 
Approve จากนั้นจึง 

4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลการพิจารณาอนุมัติ 
5. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และส าเนาเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 10  
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ  

3.3 กำรอนมุัติกำรแกไ้ขวทิยำนพินธฉ์บับสมบรูณ ์(Revise complete version) 

การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะเกิดขึ้นต่อเม่ือนิสิต/นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณา พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่เม่ือตรวจสอบอีกครั้ง กลับพบส่วนที่ ไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไข 
จึงด าเนินการยื่นค าร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านฟอร์มในเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิส รวมทั้งได้รับการ
อนุมัติให้แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะได้รับอีเมล เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างเนื้อความในอีเมลขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: การต้ังค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 

 
1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “ขอแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

(เจ้าหน้าที่)”  ดังภาพที่ 11  ซ่ึงเม่ือเปิดอีเมลจะพบเนื้อความพร้อมกับลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังฟอร์มการ
อนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ดังภาพที่ 12 

2. คลิกลิงก์ “คลิกที่นี่” ที่แนบมาในอีเมล จะเข้าสู่ฟอร์มการอนุมัติของระบบไอทีสิส ดังภาพที่ 13  

3. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ เลือกผลการอนุมัติ ได้แก่ 
a. ไม่อนุมัติ (Disapprove) 

b. อนุมัติ (Approve): กรณีที่เจ้าหน้าที่เลือกอนุมัติให้แก้ไข วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ฉบับเดิมที่ ได้รับ
การอนุมัติจะถูกลบออกจากระบบ และนิสิต/นักศึกษาสามารถแก้ไขเอกสารวิทยานิพนธ์ เพ่ือส่งเป็น
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เวอร์ชันใหม่ได้  

4. คลิกที่ปุ่ม Submit the result เพ่ือส่งผลการพิจารณาอนุมัติ 
5. เม่ือส่งข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาไปยังนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  
 
หมายเหตุ : ไม่มีอีเมลส าเนาเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา  
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างฟอร์มการอนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
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4. กำรใช้งำนระบบไอทสีสิดำ้นกำรรบัมอบสทิธ ิจ์ำกนสิติ/นกัศกึษำ 

4.1 กำรรบัมอบสทิธ ิก์ำรใชง้ำนระบบไอทสีิส 

การมอบสิทธิ์การใช้งานของนิสิต/นักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษานั้น จะท าต่อเม่ือนิสิต/นักศึกษาต้องการ  
ให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือการใช้งานในระบบ เช่นตรวจสอบการกรอกต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา บน
เว็บพอร์ทัลหรืออาจให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบการใช้งานเมนู Generate Template บน Writer-S Add-in ให้  ซ่ึง

ภายหลังจากที่นิสิต/นักศึกษาท าการมอบสิทธ์ิการใช้งานให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผ่านฟอร์มบนเว็บพอร์ทัลแล้ว ระบบ
จะส่งอีเมลแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมข้อมูลผู้มอบสิทธิ์ วันและเวลาที่สามารถเข้าใช้งานด้วยสิทธ์ิของนิสิต/นักศึกษา

ผู้นั้น รวมทั้งสิ่งที่ผู้มอบสิทธ์ิต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดังเนื้อความในอีเมล โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบกล่องข้อความ (inbox) พบอีเมลหัวข้อ “มอบสิทธ์ิการใช้งานระบบ (เจ้าหน้าที่)”  ดัง

ภาพที่ 14 ซ่ึงเม่ือเปิดอีเมลจะพบเนื้อความดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างอีเมลแจ้งมอบสิทธ์ิการใช้งานระบบ 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างเนื้อความอีเมลมอบสิทธ์ิการใช้งาน 

2. เจ้าหน้าที่ฯ จะเข้าใช้งานเป็นนิสิต/นักศึกษาได้ โดยล็อกอินบนเว็บพอร์ทัลหรือ Writer-S Add-in ด้วยบัญชี

ผู้ใช้ (username) ของเจ้าหน้าที่ฯ เองดังภาพที่ 16  
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ภาพที่ 16 การ Login เข้าสู่ระบบเว็บพอร์ทัล และ Writer-S Add-in 

3. กรณีเข้าไปที่เว็บพอร์ทัลจะพบเมนู PRIVILEGES เพ่ิมขึ้นมาจากรายการเมนูปกติ ดังภาพที่ 17 เม่ือคลิกที่เมนู

จะเข้าสู่เว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสของนิสิต/นักศึกษาคนที่มอบสิทธิ์ให้ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ฯ สามารถใช้งานเมนู
ต่าง ๆ ได้เหมือนกับการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานของนิสิต/นักศึกษา 

 
ภาพที่ 17 เมนูการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

4. กรณีเข้าไปที่ Writer-S Add-in จะพบข้อมูลของนิสิต/นักศึกษา พร้อมทั้งเอกสารวิทยานิพนธ์เวอร์ชันต่า งๆ 
ดังภาพที่ 18 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ฯ สามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ ได้เหมือนกับการเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานของนิสิต/

นักศึกษา  
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ภาพที่ 18 ข้อมูลและเอกสารวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาบน Writer-S 

5. หลังจากหมดเวลาที่นิสิต/นักศึกษามอบสิทธิ์ให้ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเป็นนิสิต/นัก ศึกษา

ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ ส าหรับเว็บพอร์ทัลจะไม่พบเมนู PRIVILEGES 
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4.2 กำรยกเลกิกำรมอบสทิธ ิก์ำรใชง้ำน 

ภายหลังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาได้รับการมอบสิทธ์ิการใช้งานระบบทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัล และ  add-in แล้ว แต่
เจ้าหน้าที่ฯ ไม่สามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สามารถแจ้งขอยกเลิกสิทธ์ิที่ได้รับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ล็อกอินบนเว็บพอร์ทัลด้วยบัญชีผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 
2. เลือกเมนู Privileges Table และช่วงเวลาที่ต้องการยกเลิกสิทธ์ิ  

 
ภาพที่ 19 ส่วนแสดงผลเมนู PRIVILEGES TABLE 

3. ระบุเหตุผลหรือข้อความเพ่ือแจ้งนิสิต/นักศึกษาในการติดต่อกลับ จากนั้นคลิกปุ่ม “ยกเลิกการจอง” ดังภาพ
ที่ 20 จากนั้นสัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงินจะเปลี่ยนเป็นสีเทา 
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ภาพที่ 20 การแจ้งขอยกเลิกการมอบสิทธ์ิ 

4. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งไปยังนิสิต/นักศึกษา และส าเนาถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา โดยเนื้อความในอีเมลจะมี

ลักษณะดังในภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างอีเมลยกเลิกสิทธ์ิการใช้งาน 
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5. กำรใช้งำนเว็บพอรท์ลั 

เว็บพอร์ทัล (Web portal) เป็นส่วนส าคัญส าหรับการใช้งานระบบไอทีสิส โดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา  
จะใช้งานเว็บพอร์ทัลในการตรวจสอบข้อมูลการส่งวิทยานิพนธ์ในล าดับขั้นตอนต่าง ๆ  เช่นการตรวจสอบข้อ มูล 
การตีพิมพ์ผลงาน การตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา  

การเก็บข้อมูลผู้ที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับทางบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว การตรวจสอบภาระงานอาจา รย์  
ที่ปรึกษา และการรับมอบสิทธิ์การใช้งานจากนิสิต/นักศึกษา   โดยเมนูการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลของเจ้าหน้าที่

บัณฑิตศึกษามีทั้งหมด 9 เมนู  ซ่ึงการใช้งานในแต่ละเมนูนั้นจะอธิบายในล าดับถัดไป 

ส าหรับการใช้งานเว็บพอร์ทัล เจ้าหน้าที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน (login) ด้วยบัญชีผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน 
(password) ของตนเองก่อน จึงจะสามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ บนเว็บพอร์ทัลได้  โดยฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

จะวางอยู่ทางด้านขวามือในหน้าแรกของเว็บพอร์ทัลดังที่แสดงในภาพที่ 22 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บพอร์ทัล 

5.1 เมนู PROPOSAL 

เมนู Proposal เป็นเมนูที่ใช้งานส าหรับตรวจสอบการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์แต่ละคณะ แต่ละภาคเรียน เนื่องจาก
กระบวนการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จะต้อง

น าข้อมูลผลการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะมาบันทึกผล  โดยสามารถตรวจสอบสถานะการส่งโครงร่า ง



โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์  หน้า 22 

วิทยานิพนธ์ และคลิกลิงก์เพ่ือเชื่อมไปยังฟอร์มการอนุ มัติ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ตรวจสอบอีเมลหรืออาจ มี
ปัญหาในการใช้งานอีเมลได้ สามารถแสดงอธิบายการใช้งานได้ดังภาพที่ 23 และภาพที่ 24  

 
ภาพที่ 23 ตัวอย่างเมนู PROPOSAL 

1. คลิกเมนู PROPOSAL เพ่ือแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ มีการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  

(Proposal) โดยขึ้นอยู่ กับข้อก าหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย ส าหรับในภาพตัวอย่างหมายถึง มีประเภท
เอกสารวิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์) และ Thesis (วิทยานิพนธ์) ที่มีการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์
ในระบบไอทีสิส 

2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล 
3. เลือกเง่ือนไขในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ 

3.1. Approval Proposal Year (ภาค/ปีการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์) 
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย) 
3.3. Field of Study (สาขาวิชา) : จะสามารถเลือกได้ในกรณีที่ระบุคณะ 

4. คลิกปุ่ม Display เพ่ือแสดงข้อมูล โดยระบบจะแสดงผลข้อมูลดังภาพที่ 24 
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างผลการค้นหาของเมนู PROPOSAL 

5. ส่วนของการแสดงสถานะพร้อมจ านวนของผลการพิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  

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 จะแสดงข้อมูลการอนุมัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา พร้อมวันที่

และเวลา ส าหรับส่วนของเจ้าหน้าที่ฯ (Officer) จะมี 2 รูปแบบคือ 

7.2.1. None เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ยังไม่พิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถ
คลิกที่เครื่องหมาย External link (หมายเลข 8) เพ่ือเข้าสู่ระบบการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 
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7.2.2. Approved เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ซ่ึงสามารถคลิกที่ External 
link เพ่ือเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการอนุมัติได้ 

หมายเหตุ : กรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ ระบบจะไม่ปรากฎเครื่องหมาย External 
link  แต่จะแสดงเพียงสถานะ none หรือ approved เท่านั้น 

8. External link เพ่ือเข้าสู่หน้าการอนุมัติเอกสารวิทยานิพนธ์ 

5.2 เมนู DRAFT VERSION 

เมนู DRAFT VERSION เป็นเมนูที่ใช้งานส าหรับตรวจสอบข้อมูลการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างแต่ละคณะ แต่ละภาค
เรียน เนื่องจากกระบวนการในการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่างนั้นจะได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเ พีย ง
ท่านเดียวเท่านั้น แตกต่างจากกระบวนการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลด้วย

เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ท าการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และได้รับการอนุมัติจา ก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดังภาพที่ 25  โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู PROPOSAL ในข้อ 5.1  โดยมีข้อ

แตกต่างในส่วนของผลการค้นหา  ในส่วนของ Approved date จะแสดงผลเพียงวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาท า การ
อนุมัติวิทยานิพนธ์เท่านั้น 

 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างเมนู DRAFT VERSION 
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หมายเหตุ : ประเภทวิทยานิพนธ์ที่จะปรากฎเป็นเมนูย่อยทางด้านซ้ายมือว่าประเภทใดจะมีการท าวิทยานิพนธ ์
ฉบับร่าง ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย 

5.3 เมนู COMPLETE VERSION 

เมนู COMPLETE VERSION เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นรายคณะ รายภาคเรียน  และเนื่องจาก
กระบวนการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะมีเพียงการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเท่านั้น เช่นเดียวกับการ

อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเพ่ือตรวจสอบรายชื่อของนิสิต/นักศึกษา ผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดังภาพที่ 26  โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับ
เมนู PROPOSAL ในหัวข้อ 5.1 และผลการค้นหาจะไปในลักษณะเดียวกับเมนู DRAFT THESIS ในหัวข้อ 5.2 

 
ภาพที่ 26 ตัวอย่างเมนู COMPLETE VERSION 

5.4 เมนู PUBLICATION 

เมนู PUBLICATION เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่การตีพิมพ์งานวิจัย เช่น การตีพิมพ์ผลงาน  
ทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ หรือการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซ่ึงนิสิต/นักศึกษาได้กรอกข้อมูลดังกล่า ว 

ลงในเมนู Publication  ซ่ึงข้อมูลต่างๆ ที่นิสิต/นักศึกษากรอกนั้นจะปรากฎขึ้นหลังจากการรับเล่มวิทยานิพนธ ์
ฉบับสมบูรณ์ (complete hardcopy) เรียบร้อยแล้ว  โดยวิธีการใช้งานสามารถแสดงดังภาพที่ 27  
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างเมนู PUBLICATION 

1. คลิกเมนู PUBLICATION  

2. เลือกข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีต้องการทราบข้อมูล 
3. ระบุเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล ได้แก่ 

3.1. Collect Year (ภาคการศึกษาที่เก็บข้อมูล) 
3.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย) 
3.3. Field of Study (สาขาวิชา) 

4. คลิกที่ปุ่ม Display เพ่ือค้นหา  
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 เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  หรือในบาง
สถาบันอาจไม่รับเล่มวิทยานิพนธ์ แต่รับเพียงใบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ออกจากระบบและส่งให้กับ  

ทางบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้สแกนบาร์โค้ดให้แล้ว โดยเมนู Complete hardcopy เป็นเมนูล าดับที่ 5 
ดังที่แสดงในภาพที่ 28 ซ่ึงสามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 28 ตัวอย่างเมนู COMPLETE HARDCOPY 

1. คลิกทีเ่มนู COMPLETED HARDCOPY  
2. ระบุเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล 

2.1. Approved Year (ภาคการศึกษาที่เก็บข้อมูล) 
2.2. Faculty / College Name (คณะ/วิทยาลัย) 

2.3. Field of Study (สาขาวิชา) 
3. คลิกที่ปุ่ม Display เพ่ือค้นหา  
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. วันเวลาที่น าข้อมูลเข้าสู่คลังปัญญา (IR Imported) 

5.6 เมนู BARCODE 

เมนู BARCODE เป็นเมนูทีเ่จ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาเก็บข้อมูลการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ผ่านการสแกนบาร์โค้ดจากหน้าปก
ของเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นิสิต/นักศึกษาพิมพ์ออกจากเมนู revision & approval ดังภาพที่ 30 หรือจาก 
ใบน าส่งวิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์ออกจากเมนู Submition document ดังภาพที่ 31 อย่างใดอย่างหนึ่ง และนอกจากจะใช้

งานเพ่ือเก็บข้อมูลแล้ว ในกรณีที่นิสิต/นักศึกษาต้องการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังได้รับการสแกนบาร์โ ค้ด
แล้ว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าสู่คลังปัญญา   เจ้าหน้าที่สามารถสแกนบาร์โค้ดที่เอกสารอีกครั้งหนึ่งเพ่ือกดยกเลิก
วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ซ่ึงหากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวได้ถูกน าเข้าสู่คลังปัญญาของทางมหาวิทยาลัย แล้ ว  

เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถยกเลิกวิทยานิพนธ์ได้  ส าหรับเมนู Barcode เป็นเมนูล าดับที่ 6 ดังที่แสดงในภาพที่ 29 และมี
วิธีการใช้งานดังนี้ 

 
ภาพที่ 29 ตัวอย่างเมนู BARCODE 
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างปกแรกของวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพที่ 31 ตัวอย่างใบน าส่งวิทยานิพนธ์ 
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5.6.1 กำรรบัเล่มวทิยำนพินธ  ์

 
ภาพที่ 32 ตัวอย่างการแสดงผลหลังการ approved 

การรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของข้อมูลภายในเล่ ม
วิทยานิพนธ์ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฎบนใบน าส่งวิทยานิพนธ์  ซ่ึงเม่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บข้อมูลการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ โดยสามารถเลือกใช้วิธีการได้ 2 วิธี
ดังที่จะอธิบายในล าดับถัดไป 

5.6.1.1 กำรกรอกข้อมูลตัวเลขจำกหนำ้ปกของเลม่วทิยำนพินธ  ์

1. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ตัวเลขที่ปรากฎในส่วนของมุมขวาล่างบนหน้าปกของวิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 30  
2. คลิกที่ปุ่ม submit เพ่ือให้ระบบตรวจสอบว่าตัวเลขที่ เจ้าหน้าที่ระบุนั้นตรงกับข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาคนใด 

ในกรณีที่พบข้อมูลระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 32 

5.6.1.2 กำรสแกนบำรโ์คด้จำกหนำ้ปกของเล่มวทิยำนิพนธห์รอืใบน ำส่งวทิยำนิพนธ  ์

เจ้าหน้าที่จะท าการสแกนบาร์โค้ดจากหน้าปกของเล่มวิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 30 หรือใบน าส่งวิทยานิพนธ์ดังภาพที่ 31 

ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องคลิกที่ปุ่ม Submit และระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 32 
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5.6.2 กำรยกเลกิเลม่วทิยำนพินธ  ์

 
ภาพที่ 33 ตัวอย่างแสดงปุ่มยกเลิก 

 
ภาพที่ 34 กล่องข้อความยืนยัน 

 
ภาพที่ 35 ตัวอย่างการแสดงผลหลังการ disapproved 
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ซ่ึงการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้น จะสามารถท าได้ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวยังไม่ถูกส่งไปยังคลั ง
ปัญญาของทางสถาบัน ส าหรับวิธีการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์มีดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดหรือพิมพ์ตัวเลขที่อยู่บนหน้าปกของวิทยานิพนธ์ลงในฟอร์มการกรอกข้อมูล เลข
บาร์โค้ดเช่นเดียวกันกับวิธีการรับเล่มวิทยานิพนธ์ดังที่อธิบายในหัวข้อ 5.6.1 

2. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทตามลูกศรในภาพที ่ 33 
3. ระบบจะปรากฎกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการยกเลิกวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ดังภาพที่ 34 
4. หลังการยืนยันการลบข้อมูล ระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 35 

5.7 เมนู ADVISOR/ADVISEE 

เมนู ADVISOR/ADVISEE เป็นเมนูทีใ่ช้งานเพ่ือตรวจสอบภาระงานของอาจารย์แต่ละท่าน โดยเมนูดังกล่าวจะแสดง

ภาระงานในส่วนของอาจารย์ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ( Advisor) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) 
เท่านั้น รวมทั้งมีนิสิต/นักศึกษาคนใดบ้างที่ เป็นนิสิต/นักศึกษาในที่ปรึกษา  ส าหรับเมนู Advisor/advisee เป็นเมนู

ล าดับที่ 7 ดังที่แสดงในภาพที่ 36 และวิธีการใช้งานสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 36 ตัวอย่างเมนู ADVISOR/ADVISEE 

1. ระบุรายชื่อของอาจารย์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลลงในฟอร์ม Name-Surname (English) (หมายเลข 2) โดยการ

พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของอาจารย์ลงในฟอร์ม และเม่ือระบบแสดงข้อมูลที่ต้องการ ให้คลิกเลือกที่รายชื่อนั้น ๆ 
2. เลือกภาคเรียนที่ต้องการทราบข้อมูลที่ Semester (หมายเลข 2) 

3. คลิกที่ปุ่มค าสั่ง Display (หมายเลข 3) ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้ (หมายเลข 4) 
3.1. Advisor Name ชื่ออาจารย์ที่ค้นหาข้อมูล 
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3.2. Type (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
3.3. Student รายชื่อนิสิต/นักศึกษา 

3.4. Proposal วัน-เวลาที่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3.5. Complete Version วัน-เวลาที่ได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

5.8 เมนู ROLES & CAPABILITIES 

เมนู ROLES & CAPABILITIES เป็นเมนูส าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้งานเพ่ือตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ บัณฑิตศึกษา  

ผู้ที่ท าหน้าที่อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์หรืออนุมัติการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา 
ส าหรับเมนู Roles & capabilities ดังภาพที่ 37 เป็นเมนูย่อยล าดับที่ 8 แบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อยคือ Graduate staff 
และ Manage staff ซ่ึงสามารถอธิบายวิธีการใช้งานแต่ละเมนูได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 37 ตัวอย่างเมนู ROLES & CAPABILITIES 

5.8.1 Graduate staff 

เมนู Graduate staff เป็นเมนูที่แสดงรายชื่อคณะสถาบันนั้น ๆ พร้อมจ านวนของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาผู้ท าหน้า ที่  
ในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และการอนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แต่ละคณะหรือสาขาวิชาดังที่แสดง
ในภาพที่ 38  โดยเม่ือคลิกลงบนรายชื่อคณะ ระบบจะแสดงรายชื่อสาขาวิชาของคณะนั้นๆ ในส่วนของ Faculty 

พร้อมทั้งแสดงรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ในส่วนของ 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 เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาดังทีภ่าพที่ 40 และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ง าน
ระบบในขณะนั้นได้รับสิทธิ์ให้สามารถให้สิทธ์ิแก่เจ้าหน้าที่สาขาคนอ่ืน ๆ จะปรากฏเครื่องมือการต้ังค่า ซ่ึงวิธีการใช้

งานและการให้สิทธ์ิสารารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ชื่อ-นามสกุล (full name) 
2. อีเมล (email) 

3. สถานะการใช้งานในระบบ (status) 
3.1. None หมายถึงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะไม่สาสามารถล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัลได้ 

3.2. Active หมายถึงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวสามารถล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัลได้ และอาจได้สิทธ์ิในการ
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. ส่วนการต้ังค่า โดยจะแสดงสัญลักษณ์การต้ังค่า (รูปเฟือง) หลังรายชื่อของเจ้าหน้าที่ 
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5.8.2.1 กำรตั้งคำ่เจ้ำหนำ้ที่บณัฑติศกึษำในระดับสำขำวชิำ  

ในการต้ังค่าเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาในระดับสาขาวิชา มีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะบางท่านเท่านั้นที่ได้รับสิทธ์ิในการ

ต้ังค่านี้ ส าหรับวิธีการต้ังค่าจะสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 41 ตัวอย่างการฟอร์มการต้ังค่าของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 

 
ภาพที่ 42 ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้สิทธ์ิการอนุมัติ 

หมายเหตุ: ใช้ภาพที่ 41 ในการอธิบายวิธีการต้ังค่าในข้อที่ 1-5 
1. คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง ระบบจะปรากฏฟอร์มการต้ังค่าขึ้น ซ่ึงสามารถต้ังค่าได้ตามค าอธิบายได้ในข้อที่ 2 

เป็นต้นไป 
2. Enable approve เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้ังค่าสิทธ์ิให้เจ้าหน้าที่สาขาวิชา ให้สามารถอนุมัติโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และอนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก 
2.1. Yes หมายถึงเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธ์ิให้สามารถอนุมัติได้ 
2.2. No หมายถึงเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสิทธ์ิในการอนุมัติ ดังภาพที่ 42 
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3. Major หรือสาขาวิชาของคณะนั้นๆ โดยเม่ือเลือกสาขาวิชาจาก drop-down list แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add 
4. Major list หรือส่วนแสดงผลการเลือกสาขาวิชา 

5. ปุ่มบันทึกผล โดยกดปุ่ม save เพ่ือบันทึก และกดปุ่ม cancel เพ่ือยกเลิกการต้ังค่า 
หมายเหตุ: กรณีที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะไม่ได้รับสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิเจ้าหน้าที่คนอ่ืน จะไม่ปรากฏสัญลักษณ์รูป

เฟืองเพ่ือต้ังค่าการใช้งาน 

5.9 เมนู PRIVILEGES TABLE 

เมนู PRIVILEGES TABLE เป็นเมนูที่แสดงผลในรูปแบบของปฏิทิน โดยจะแสดงปฏิทินเดือนปัจจุบันและเดือนถั ดไป  
การแสดงผลในรูปแบบของปฏิทินท าให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการมอบสิทธ์ิการใช้งานระบบจากนิสิต/นักศึกษา

ได้ง่าย ซ่ึงเม่ือมีการมอบสิทธ์ิ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ที่วันดังกล่าว  และในกรณีที่เจ้าหน้าสามารถเข้าใช้งา น ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ จะสามารถใช้งานระบบทั้งในส่วนของเว็บพอร์ทัล และ  add- in เป็นนิสิต/นักศึกษาโดยมี

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (ในช่วงเวลาที่นิสิต/นักศึกษามอบสิทธ์ิให้) และล็อกอินเข้าใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 
username และ password ของเจ้าหน้าที่เอง 

5.9.1 กำรแสดงผลของเมน ูPrivileges table 

 
ภาพที่ 43 ตัวอย่างการแสดงผลของเมนู Privileges table 
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1. การแสดงผลวันปัจจุบัน ระบบจะแสดงผลด้วยสีที่เข้มกว่าวันอ่ืน ๆ ดังภาพที่ 43  ซ่ึงวันปัจจุบันของในภาพคือ 
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 

2. การแสดงผลเม่ือมีการมอบสิทธ์ิจากนิสิต/นักศึกษา ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงินทางมุมซ้ายล่าง
ของวันดังกล่าว  

3. การแสดงผลเม่ือเจ้าหน้าที่แจ้งยกเลิกสิทธิ์ให้กับนิสิต/นักศึกษาทราบแล้ว สัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงินจะ
เปลี่ยนเป็นสีเทา 

4. มุมล่างซ้ายของจอแสดงผลจะปรากฎค าอธิบายสัญลักษณ์การมอบสิทธิ์และการยกเลิกสิทธ์ิ 

5.9.2 กำรตรวจสอบสถำนะกำรมอบสทิธ ิก์ำรใชง้ำน  

ภายหลังนิสิต/นักศึกษามอบสิทธ์ิการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและรับทรา บ  

ได้จาก 2 ช่องทางคือ (1) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ดังที่ได้อธิบายในบทท่ี 2 หัวข้ออีเมลแจ้งเพ่ือทร าบ , 
(2) ตรวจสอบผ่านเมนู Privileges table ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 

1. เม่ือมีการมอบสิทธ์ิการใช้งาน ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้ า เงินขึ้นที่ มุมซ้ายล่างของวันที่ ดังภาพที่ 44 

นิสิต/นักศึกษาได้มอบสิทธ์ิการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 26 เมษายน 2559  

 
ภาพที่ 44 ตัวอย่างเมนู Privileges table 
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2. เม่ือน าเมาส์ไปไปวางบนวงกลมสีน้ าเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสนิสิต/นักศึกษาผู้ที่มอบสิทธิ์พร้อมกับแจ้ ง
เวลาที่มอบสิทธ์ิให้ดังภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลเม่ือน าเมาส์วางลงบนวงกลมสีน้ าเงิน 

3. เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่วงกลมดังกล่าวเพ่ืออ่านข้อความที่นิสิต/นักศึกษาแจ้งให้ทราบ ดังภาพที่ 46 และ

คลิกที่เครื่องหมายกากบาทเพ่ือปิดกล่องข้อความนี้ 

 
ภาพที่ 46 ตัวอย่างการแสดงผลเม่ือคลิกที่วงกลมสีน้ าเงิน 
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4. เม่ือถึงเวลาที่นิสิต/นักศึกษามอบสิทธ์ิให้แล้ว เจ้าหน้าที่สามารถใช้ username/password ของตนล็อกอิน
เข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัล หรือ add-in เป็นนิสิต/นักศึกษาได้ 

4.1. การใช้งานบนเว็บพอร์ทัล 
4.1.1.ในรูปแบบเมนูการใช้งานของนิสิต ระบบจะปรากฎเมนูเพ่ิมขึ้นอีก 1 เมนู คือเมนู Privileges ที่

อยู่ต่อจากเมนู Privileges table ดังภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างเมนู Privileges 

4.1.2.เม่ือเจ้าหน้าที่คลิกที่เมนู Privileges ดังในภาพที่ 47 แล้ว ระบบจะแสดงผลเป็นเครื่องมือการใช้

งานเว็บพอร์ทัลของนิสิต/นักศึกษาดังภาพที่ 48 
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ภาพที่ 48 ตัวอย่างการแสดงผลเว็บพอร์ทัลของนิสิต/นักศึกษา 

4.2. การใช้งานบน add-in 

4.2.1.หลังเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดและติดต้ัง add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ มี 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010, 2013 และ 2016 และใช้งานระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์ 7, 8 ,8.1  เม่ือล็อกอินเข้าใช้งานบน  add- in ด้วย username/password ของ
เจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบสิทธ์ิ ระบบจะยินยอมให้เจ้าหน้าที่ใช้งานบน  Add-in และ
ล็อกอินได้เป็นรายชื่อของนิสิต/นักศึกษาผู้มอบสิทธ์ิดังภาพที่ 49 
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ภาพที่ 49 ตัวอย่างการแสดงผลหลังเจ้าหน้าที่ล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้งานระบบของตน 

ในช่วงเวลาที่ได้รับการมอบสิทธ์ิ 
4.2.2.กรณีที่หมดเวลาหรือนอกเหนือเวลาการมอบสิทธ์ิ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานด้วย  

username/password ของตนได้และระบบจะแจ้งเตือนดังภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย่างการแจ้งเตือนไม่สามารถล็อกอินได้ 

5.9.3 กำรขอยกเลกิสทิธ ิท์ ีไ่ดร้บั 

หลังเจ้าหน้าที่รับทราบการมอบสิทธ์ิการใช้งานให้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือในวันและเวลาดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่
สามารถแจ้งขอยกเลิกการรับสิทธ์ินั้นได้ด้วยวิธีการดังนี้ 
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1. เม่ือมีการมอบสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้ า เงินวางอยู่ทางด้านล่างซ้ายเพ่ือ ให้
เจ้าหน้าที่ทราบดังภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 51 ตัวอย่างเม่ือมีการจองสิทธ์ิ 

2. เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่วงกลมสีน้ า เงินเพ่ืออ่านข้อความที่นิสิต/นักศึกษาระบุถึงความช่วยเหลือ (ค าร้อง) 

และสามารถแจ้งยกเลิกได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือลงในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น (Leave 
message here) และคลิกที่ปุ่มค าสั่ง “ยกเลิกการจอง” เพ่ือให้ระบบส่งอีเมลแจ้งไปยังนิสิต/นักศึกษา ให้
ทราบถึงเหตุผลดังภาพที่ 52 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างฟอร์มการยกเลิกการจองสิทธ์ิ 
3. หลังการแจ้งกลับการยกเลิกการมอบสิทธ์ิ สัญลักษณ์วงกลมสีน้ าเงินจะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีเทาดังภาพที่ 53 

 
ภาพที่ 53 ตัวอย่างเม่ือเจ้าหน้าที่ยกเลิกการจองสิทธ์ิ 

http://km.ethesiscloud.com/km69
http://km.ethesiscloud.com/km69

