คู่มือปฏิบัติงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (e-Thesis)

คณาธิศ รตโนภาส

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำนำ
สำนักเทคโนโลยีส ารสนเทศ สถาบันบัณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ มีห น้าที่ในการให้ บริ การด้ า น
เทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่ใช้งานภายในสถาบันด้วย ซึ่งหนึ่งในระบบที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวน
มาก คือระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม เช่น นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำ
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาตามคณะต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นระบบนี้จึงจำเป็นจะต้องมีการ
ดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้เป็นปกติ
คู่มือปฏิบ ัติงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (e-Thesis) ฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึง ภาพรวมของระบบและการดูแลบำรุงรักษา
เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้องที่จะได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันได้
ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำคู่มือนี้ไปศึกษา
ต่อยอด หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายคณาธิศ รตโนภาส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สารบัญ
หน้า
คำนำ .............................................................................................................................................................. ข
สารบัญ ........................................................................................................................................................... ค
สารบัญตาราง ................................................................................................................................................. ฉ
สารบัญภาพ .................................................................................................................................................... ช
บทที่ 1 บทนำ ................................................................................................................................................. 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ .......................................................................................................... 1
1.2 วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................... 1
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน.............................................................................. 1
1.2.2 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ ...................................................................... 1
1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง ........................................................................ 2
1.3 ขอบเขต ......................................................................................................................................... 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................................. 2
บทที่ 2 บทบาท โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ......................................................................................... 3
2.1 ประวัติความเป็นมาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ....................................................................... 3
2.2 ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม ................................................................. 5
2.2.1 ปรัชญาและปณิธาน............................................................................................................... 5
2.2.2 วิสัยทัศน์................................................................................................................................ 5
2.2.3 พันธกิจ .................................................................................................................................. 5
2.2.4 ค่านิยมร่วม ............................................................................................................................ 6
2.3 การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ............................................................................................... 6
2.4 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร ..................................................................................... 6
2.4.1 การบริหารงานภายในสำนัก .................................................................................................. 6

ง
2.4.2 การกำกับตรวจสอบ .............................................................................................................. 7
2.4.3 ขอบเขตและภาระงาน ........................................................................................................... 7
2.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน........................................................................................ 11
บทที่ 3 ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ..................................................................... 14
3.1 ภาพรวมของระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ............................................. 14
3.2 ข้อมูลเชิงเทคนิคของระบบ ........................................................................................................... 14
3.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ...................................................................................................... 14
3.2.2 ฐานข้อมูลของระบบ ............................................................................................................ 16
3.2.3 โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................... 18
3.3 กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่ .................................................................................................... 18
3.3.1 นักศึกษา ............................................................................................................................. 18
3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................................................. 19
3.3.3 เจ้าหน้าที่............................................................................................................................. 19
3.3.4 ผู้ดูแลระบบ ......................................................................................................................... 19
3.4 การทำงานของระบบ .................................................................................................................... 19
3.4.1 นักศึกษา ............................................................................................................................. 20
3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................................................. 30
3.4.3 เจ้าหน้าที่............................................................................................................................. 32
3.4.4 ผู้ดูแลระบบ ......................................................................................................................... 35
บทที่ 4 การดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ................................ 36
4.1 การดูแลระบบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ...................................................................... 36
4.1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ................................................................................................... 36
4.1.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ....................................................................................................... 37
4.2 การอบรมผู้ใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งาน ......................................................................... 39
บทที่ 5 ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ................................................................................ 44
5.1 ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ................................................................................................. 44

จ
5.2 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 46
บรรณานุกรม ................................................................................................................................................ 47

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลที่ดึงมาใช้งานจากฐานข้อมูลหลัก..................................................................................... 17
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงรอบการบำรุงรักษาระบบ....................................................................................... 36
ตารางที่ 4.2 ตารางการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายตามรอบการบำรุงรักษา ....................................................... 37
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข .......................................................................... 44

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ....................................................... 9
ภาพที่ 2.2 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................ 10
ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Thesis .......................... 15
ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงระบบ e-Thesis ในมุมมองของการใช้งาน............................................................ 16
ภาพที่ 3.3 ฐานข้อมูลระบบ .......................................................................................................................... 17
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการติดตั้ง GMS ............................................................................................................... 22
ภาพที่ 3.5 การ activate GMS .................................................................................................................... 23
ภาพที่ 3.6 แท็บ GMS ที่ activate เรียบร้อยแล้ว......................................................................................... 23
ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์..................................................................... 24
ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างรูปเล่มที่มีบาร์โค้ด........................................................................................................... 25
ภาพที่ 3.9 หน้าจอการกรอกข้อมูลหลังสอบป้องกัน ...................................................................................... 26
ภาพที่ 3.10 หน้าจอ Research Mapping ................................................................................................... 27
ภาพที่ 3.11 หน้าจอแบบฟอร์มการแผยแพร่ผลงาน ...................................................................................... 28
ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าแรกของ Submission Document ...................................................................... 29
ภาพที่ 3.13 อีเมลที่อาจารย์จะได้รับจากระบบ e-Thesis ............................................................................. 30
ภาพที่ 3.14 หน้าจอพิจารณาอนุมัติของอาจารย์ ........................................................................................... 31
ภาพที่ 3.15 อีเมลที่เจ้าหน้าที่การศึกษาจะได้รับจากระบบ e-Thesis ........................................................... 32
ภาพที่ 3.16 หน้าจอพิจารณาอนุมัติของเจ้าหน้าที่การศึกษา ......................................................................... 33
ภาพที่ 3.17 หน้าจอการเพิ่มบุคคลภายนอกเข้าระบบ ................................................................................... 34
ภาพที่ 3.18 หน้าจอการส่งข้อมูลเข้าคลังปัญญาของสถาบัน ......................................................................... 34
ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ....................................................................................... 37
ภาพที่ 4.2 หน้าจอการแจ้งปัญหาของผู้พัฒนาระบบ ..................................................................................... 38
ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงการจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ e-Thesis (ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2563) ............... 41
ภาพที่ 4.4 หัวข้อในการอบรมผู้ใช้งานเบื้องต้น ............................................................................................. 42
ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนในการเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis ............................................................ 43

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ความเป็นมาและความสำคัญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องการนำระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสถาบัน
ที่มีห น้าที่ร ับผิดชอบการให้บริการเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดำเนินการพัฒ นาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ร่วมกับบริษัท แฟคเกอร์ จำกัด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการ
จัดทำวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. 2558 โดยระบบนี้มีการพัฒนาให้ครอบคลุม กระบวนการต่างๆ ของการทำ
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้น และในบางขั้นตอนจะต้องใช้ความสามารถของโปรแกรมประยุกต์อื่นร่วมด้วย จึงทำ
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติบางขั้นตอน รวมไปถึงข้อกำหนดบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเขียนวิทยานิพนธ์
แบบดัง้ เดิม ระบบ e-Thesis ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยได้เริ่มใช้งานในบาง
คณะ เพื่อทดสอบและจัดทำแนวปฏิบัติ หลังจากนั้น ในปีการศึกษา 2559 ได้ประกาศบังคับใช้งานทั้งสถาบัน
และยังคงใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
คู่มือฉบับนี้จะแสดงถึงการดูแล จัดการ และบำรุงรักษาระบบในภาพรวม วิธีการปฏิบัติในขั้นตอน
ต่างๆ รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องกับระบบ สามารถนำไปศึกษา
และปฏิบัติใช้งานได้

1.2

วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไร และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของ
การจัดทำวิทยานิพนธ์
1.2.2 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ
ในกรณีที่มผี ู้ดูแลระบบ e-Thesis คนใหม่ จะสามารถศึกษาคู่มือฉบับนี้ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การดูแลและบำรุงรักษาระบบต่อไป
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1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง
ระบบ e-Thesis นี้จะมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นกิจกรรมจากระบบเอง และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายนอกระบบ ดังนั้น จึงมีผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันบ้าง คู่มือนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.3

ขอบเขต

การจัดทำคู่มือ ฉบับนี้ มีขอบเขตเพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการและดูแลรักษา
ระบบ รวมไปถึ ง ขั ้ น ตอนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ในการจั ด ทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ด ้ ว ยระบบการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ที่มีการปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

1.4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ของระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานระบบได้อย่า งเหมาะสม ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานไปใน
แนวทางเดียวกันได้ทั้งหมด
2) เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดทั้งในส่ว นเชิงเทคนิคของระบบ และส่วน
ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนลงได้ในอนาคต

บทที่ 2
บทบาท โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1

ประวัติความเป็นมาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเดิมว่า “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ กับ บริษัท ไอบีเอ็ม
ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533
โดยมีภาระหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) การจัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และ 2) การให้บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน
ปี พ.ศ. 2535 สถาบันได้มอบหมายให้สำนักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา สำนักจึงมีภาระงาน
ด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2541 สำนักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งาน
ในการประกอบการของสำนักทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐ วิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ปี พ.ศ. 2546 สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมตั ิให้
เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูร ณาการศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อปรับการศึกษาให้รองรับกับ
แนวคิดใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีของสำนักและประเทศ
และหลักสูตรนี้ได้หยุดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2552 สำนักจึงได้ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้สำเร็จ
การศึกษาไปแล้วจำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันได้มีคำสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ให้โอนภาระงานใน
ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศเพื่อ
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การบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันมีความเป็น
เอกภาพ โดยมอบหมายให้สำนักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
ปี พ.ศ. 2551 สถาบันได้มีประกาศ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงาน
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยให้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและ
โทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้ งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25561
นอกจากนี้สำนักยังได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
ปีละ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีความรู้ทางการใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระบดับมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2552 สำนักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษางานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาคมภายในสถาบัน
รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ eoffice ระบบ e-learning และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับสถาพการณ์ปัจจุบัน สำนัก
จึงปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานเพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจน และสามารถ
ตอบสนองการบริการด้านเทคโนโลยีแก่สถาบัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่ง
โครงสร้างออกเป็นดังนี้
1) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดยแบ่งตาม
ลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ
2) สำนักงานเลขานุการสำนัก เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และกลุ่มงาน
แผนและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2555 สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556 สำนักได้ปรับพันธกิจของสำนัก และโครงสร้างอัตรากำลังใหม่เพื่อให้การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานภายในสำนักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นใหม่ และได้เริ่มใช้โครงสร้าง
อัตรากาลังใหม่ เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ปี พ.ศ. 2559 สำนักได้ปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานใหม่ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับภารกิจและอัตรากำลัง ดังนี้
1) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดยแบ่งตาม
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ลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สำนักงานเลขานุการสำนัก เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และกลุ่มงาน
แผนและพัฒนา

2.2

ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม

2.2.1 ปรัชญาและปณิธาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนสถาบัน
ในการดำเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล
2.2.3 พันธกิจ
1) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้
การดำเนินพันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
3) พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน
4) จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน
ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึงระดับผู้บริหาร
5) ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก
อาทิ การศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น
6) สนับสนุนพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
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2.2.4 ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness
หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness
หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดำเนินงาน
Securement
หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness
หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน

2.3

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีขอบข่ายที่
ได้รับการรับรอง ดังนี้
“ The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT
Infrastructure Services, Information Systems and Software Development Services, Computer
Laboratory Services, and Computer Maintenance and Support Services.”

2.4

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

2.4.1 การบริหารงานภายในสำนัก
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย
คณะกรรมการประจำสำนั ก ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก เป็ น ประธานกรรมการ รอง
ผู้อำนวยการสำนัก (ถ้ามี) คณาจารย์ประจำของสถาบัน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนัก
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนักหน่วยงานภายในสถาบัน
คณาจารย์ประจำของสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการสำนัก
(ถ้ามี) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2.4.2 การกำกับตรวจสอบ
การดำเนินงานในกิจการต่างๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบของ
คณะกรรมการประจำสำนัก และกิจการต่างๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
2.4.3 ขอบเขตและภาระงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้
2.4.3.1 ส่ว นเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นส่ว นที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และระบบความปลอดภัย ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ระบบ Internet Wire/Wireless LAN Security System Access Control System Network Access
Control User Access Management Collaboration & email Domain Name System Mobile
computing and teleworking Risk Assessment ฯลฯ
- งานสนั บ สนุ น ระบบสารสนเทศ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ Data Center &
Co-Location Storage & Backup Database Management ฯลฯ
2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบบริการ
การศึกษา ระบบการเงินการคลังและพัสดุ ระบบบุคลากร ระบบสำนักงาน ระบบการเรียนการสอน ฯลฯ
- งานสนับสนุนระบบงานอื่น ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริห าร
ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ระบบงานสนับสนุนงานบริการของสำนัก ฯลฯ
- งานสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงบริการและสถาปัตยกรรมหลายลำดับชั้น
3) กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานห้องปฏิบ ัต ิ การคอมพิว เตอร์ ดูแลรับผิดชอบเกี ่ยวกั บ ห้องปฏิบัติ การทั ่ ว ไป
ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การพิมพ์ผ่านระบบโควตา การจัดหาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
ฯลฯ
- งาน Helpdesk ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับแจ้งปัญหาและให้คำแนะนำเบื้องต้น
ทางด้านไอที การแก้ไขปัญหาการใช้งานไอที ฯลฯ
- งานบริการติดตั้ง บริการ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
ติ ด ตั ้ ง Hardware/Software ในห้ อ งเรี ย นและหน่ ว ยงานต่ า งๆ การซ่ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
การติดตั้งสายเครือข่าย ฯลฯ
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4) กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโครงการ
- งานสนับสนุนเว็บและโมบายแอพพลิเคชั่น
- งานให้บริการสนับสนุนเว็บไซต์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ Web Hosting ระบบการสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
2.4.3.2 สำนักงานเลขานุการ เป็นส่วนที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1) กลุ่มงานบริหารและธุรการ มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานธุรการ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ -ส่งหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร การประชุม
การดูแลอาคารสถานที่ ฯลฯ
- งานบุ ค คล ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ การจั ด ทำทะเบี ย นประวั ต ิ แ ละสวั ส ดิ ก าร
การพัฒนาบุคลากร การจัดผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาและเบิกจ่ายค่าตอบแทน การลาประเภทต่างๆ การประเมินผล
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- งานประชาสัมพันธ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การประสานงานการจัดกิจกรรมของสำนัก
การเผยแพร่การจัดกิจกรรมของสำนัก การจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
2) กลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานการเงิน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย การรับเงิน
การทำบัญชีเงินยืมทดรองราชการ การบริการขอใช้สถานที่และคิดค่าใช้จ่าย (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
การจัดทำสถิติและแผนงานด้านการเงิน ฯลฯ
- งานพัสดุ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และ
การยืม-คืน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ฯลฯ
3) กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา มีขอบเขตภาระงานดังนี้
- งานแผนงานและประกันคุณภาพ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การประเมินผลแผนและการดำเนินงานตามแผน การประเมินตนเอง (ประเมินตนเอง/กพร.) การประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล การประเมินคุณภาพการให้บริการ ฯลฯ
- งานบริหารความเสี่ยง ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ
การประเมินผลแผน ฯลฯ

27 ต.ค. 2559

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9

10

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สังกัด
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1. งานดูแลระบบสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่
1.1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
1.2. ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม (ATS)
1.3. ระบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
1.4. ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (EVS)
1.5. ระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)
1.6. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (SMS)
1.7. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
โดยปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
- ดูแลและจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น เพิ่ม/ลบผู้ใช้งาน ปรับปรุงสิทธิ์ หรือย้ายสิทธิ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ
- เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และประสานงานกับผู้พัฒนาเพื่อดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนาระบบเพิ่มเติม
- ทดสอบการทำงานของระบบ หลังจากที่ผู้พัฒนาดำเนินการแล้วเสร็จ
- เขียนคำสั่ง SQL Command จัดทำ View ข้อมูล สำหรับการเชื่อมต่อจากระบบสารสนเทศอื่นๆ
หรือ Query ข้อมูล ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- อบรมการใช้งานระบบ
2. ดูแลระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ส่วนของระบบการลา
2.1. รวบรวมข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือเพื่อปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ซึ่ง
มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบฐานข้อมูล SQL Server และ MS Access
2.2. แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามข้อ 2.1 ให้เป็น SQL Server เพื่อให้รองรับกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือที่
สำนักได้จัดซื้อตามโครงการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)
2.3. จัดทำฐานข้อมูลกลางโดยจัดเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยงานไว้รวมกันที่เดียว
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3. ดูแลเครื่องอ่านบัตรและข้อมูลผู้ใช้งาน กรณีที่มีการขอใช้งานเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
บุคลากรสถาบัน ในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องอ่านบัตรติดตั้งอยู่ (เครื่อง portable)
4. งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามกำหนด
4.1. ร่วมประชุมโครงการ เพื่อสนันสนุนข้อมูลความต้องการระบบในเชิงเทคนิค แก่ผู้ใช้งานระบบร่วมกับ
ผู้พัฒนาระบบ
4.2. กำกั บ และติ ด ตามงานให้ เป็ น ไปตาม Prototype ระบบ และติ ด ตามให้แ ล้ ว เสร็ จตามแผนการ
ดำเนินงาน
4.3. จัดทำหรือจัดหาข้อมูลในส่วนการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่นๆ
4.4. ทดสอบการทำงานของระบบให้ตรงตาม Prototype หรือหน้าจอ Mock up
4.5. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลระบบ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทำงานตามลำดับหรือความความสำคัญของงาน เพื่อให้เสร็จตามกำหนด
2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
3. จัดทำแผนการอบรมการจัดทำวิทยานิพนธ์ในระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)
สำหรับอบรมให้แก่นักศึกษาทั้งแบบรายปี และรายภาคการศึกษาส่วนการอบรมในคลาสเรียนวิทยานิพนธ์
ส่วนแรก
ด้านการประสานงาน
1. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ทั้งภายในสำนักฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันเพื่อให้งาน
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องเชื่อมโยงกัน ทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อจัดทำระบบงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. ตอบปัญหา ข้อสงสัย ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน รวมถึงให้
คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน
2. อบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) แก่ผู้ใช้งานทั้งรายบุคคล คณะ/สำนัก และ
ระดับสถาบัน
3. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ร่วมกับสำนักบรรณสารการพัฒนา ณ คลินิกวิทยานิพนธ์
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4. ร่วมให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก เช่น เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร อบรม
และถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา กศน.
5. เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) แก่
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ ทั้งอบรมรายปีและอบรมให้แก่นักศึกษาในคลาสเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ส่วน
แรกในแต่ละภาคการศึกษา
6. เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำวิธ ีการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริการของสำนักฯ แก่นักศึกษาในวิชา ND4000
7. ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก่บุคลากรสถาบัน
7.1. ติดตั้งโปรแกรม MIS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น VMWARE Player และ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้
ทำงานกับระบบ MIS ได้
7.2. ติดตั้งโปรแกรมระบบกองบริการการศึกษา และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8.1. ศึกษาการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการประชุมออนไลน์ รวมไปถึง
อบรมการใช้งานและแก้ปัญหาการใช้งาน
8.2. ดูแลในส่วนของ Microsoft Teams ในการประชุม/สัมมนาออนไลน์

บทที่ 3
ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)
3.1

ภาพรวมของระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูก
พัฒนาขึ้นมาด้วยความร่วมมือกับบริษัท แฟคเกอร์ จำกัด เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และมี
การดูแลบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่อง ระบบ e-Thesis เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนในส่วนกระบวนการต่างๆ ของ
การจัดทำวิทยานิพนธ์ เช่น การสร้างรูปแบบโครงสร้างของเล่มวิทยานิพนธ์เบื้องต้น การส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์
ไปยังผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งระบบจะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำวิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระบบ e-Thesis จะแบ่งการทำวิทยานิพนธ์ออกเป็น 2 ส่ว น คือ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
(thesis proposal) และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (complete thesis)
ระบบนี้จะมีการสร้างรูปแบบโครงสร้างของเล่มวิทยานิพนธ์เบื้องต้นให้ นักศึกษาได้ใช้งาน เพื่อให้
รูปแบบเล่มออกมาในแนวทางเดียวกันที่ทางสถาบันฯ กำหนด เช่น ความกว้างของกระดาษ ส่วนประกอบ
เบื้องต้นของเล่มวิทยานิพนธ์ (หน้าปก หน้าอนุมัติ หน้าบทคัดย่อ หน้ากิตติกรรมประกาศ และหน้า ประวัติ
ผู้เขียน) ที่สำคัญคือระบบยังมีการเก็บวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไว้ที่เครื่องแม่ข่าย โดยแบ่งการเก็บเป็นเวอร์ชั่น
ต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ไฟล์ใน
เวอร์ชั่นก่อนหน้าเพื่อ นำมาแก้ไขใช้งานหรือเปรียบเทียบได้ ตามต้องการ นอกจากนี้ ระบบยังมีการส่งข้อมูล
วิทยานิพนธ์เล่มสมบูรณ์ไปยังคลังข้อมูลของสถาบันฯ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บและเรียกใช้งาน

3.2

ข้อมูลเชิงเทคนิคของระบบ

3.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ
ระบบ e-Thesis จะมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ ทั้งระบบภายในของสถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบพิสูจน์ตัวตน ฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบคลังปัญญาของสถาบัน และระบบ e-Thesis พร้อมฐานข้อมูล
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และระบบอื ่ น ๆ ภายนอกสถาบั น ได้ แ ก่ ระบบอั ก ขราวิ ส ุ ท ธิ ์ (ระบบตรวจการลั ก ลอกวรรณกรรมของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Thesis
ที่มา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด (2558)
จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับระบบและฐานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ
ที่มีบทบาทในการทำงานของระบบ e-Thesis ซึง่ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ระบบ e-Thesis เครื่องหลัก (สีเขียว) ภายในประกอบไปด้วยโปรแกรม e-Thesis หน้าเว็บพอร์ทัล
และฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับกระบวนการการจัดทำวิทยานิพนธ์ในขั้นตอนต่างๆ และทำการ
ติดต่อกับผู้ใช้งานและระบบต่างๆ ได้แก่ ติดต่อระบบยืนยันตัวตน (LDAP) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตน
ได้ด้วยบัญชี Office365 ของสถาบัน ติดต่อระบบคลังปัญญาของสถาบัน (NIDA IR) เพื่อส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์
เล่มสมบูรณ์ไปจัดเก็บ ติดต่อกับฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน และติดต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์ 1
เพื่อตรวจการลักลอกวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาบันทึกเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
1 ระบบอักขราวิสุทธิ์ใช้ตรวจวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเท่านั้น

สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษจะต้องใช้ระบบ Turnitin ซึ่งระบบ
e-Thesis จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ Turnitin ได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องส่งตรวจ Turnitin ด้วยตนเอง
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ในส่วนผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ น็ต โดยที่ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานในกลุ่ ม
นักศึกษาจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ และผ่าน e-Thesis Add-in (GMS) ของ Microsoft Word ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง
ของนักศึกษา ส่วนผู้ใช้งานกลุ่มเจ้าหน้าที่จะใช้งานผ่านเว็บไซต์และอีเมลเท่านั้น

Web
portal

e-Thesis

GMS

Microsoft Word

Reference
Manager

ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงระบบ e-Thesis ในมุมมองของการใช้งาน
จากภาพจะเป็นระบบ e-Thesis ในมุมมองของการใช้งาน ซึ่งจะมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน คือ
ระบบ e-Thesis เอง Microsoft Word และ Reference Manager ในส่วนระบบ e-Thesis เองก็จะแบ่งการ
ทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ เป็น Web Application (Web Portal) และส่วนที่เป็น Microsoft Word Add-in
(GMS) ซึ่งจะอธิบายถึงรายละเอียดในแต่ละส่วนในหัวข้อ “โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” ต่อไป
3.2.2 ฐานข้อมูลของระบบ
ระบบ e-Thesis ใช้ฐานข้อมูล MySQL เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ เช่น ชื่อเรื่อง รายชื่อ
คณะกรรมการของแต่ละเล่ม ข้อมูลวารสารการตีพิมพ์ เป็นต้น และมีการเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลนักศึกษา
ของสถาบันเพื่อดึงข้อมูลหลักต่างๆ มาใช้งาน ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 ข้อมูลที่ดึงมาใช้งานจากฐานข้อมูลหลัก
ตาราง
สังกัดคณะ (Faculty)

ภาควิชา (Department)

ชื่อปริญญา (Degree)

หลักสูตร/สาขาวิชา

ข้อมูลอาจารย์ (Advisor)

ข้อมูลที่ใช้งาน
1 รหัสคณะ
2 ชื่อคณะภาษาไทย
3 ชื่อคณะภาษาอังกฤษ
1 รหัสภาควิชา
2 รหัสคณะ
3 ชื่อภาควิชาภาษาไทย
4 ชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษ
1 รหัสชื่อปริญญา
2 ชื่อปริญญาภาษาไทย
3 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
1 รหัสหลักสูตร
2 รหัสภาควิชา
3 รหัสคณะ
4 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
5 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1 รหัสอาจารย์
2 ชื่อภาษาไทย
3 นามสกุลภาษาไทย
4 ชื่อภาษาอังกฤษ
5 นามสกุลภาษาอังกฤษ
6 รหัสภาควิชาที่สังกัด
7 รหัสคณะที่สังกัด
8 อีเมล

Oracle
ฐานข้อมูลหลัก
(นักศึกษา)

ภาพที่ 3.3 ฐานข้อมูลระบบ

MySQL

Sync

ฐานข้อมูล
ระบบ e-Thesis
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3.2.3 โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากระบบ e-Thesis หลักๆ มีหน้าที่รองรับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และส่งข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการใช้งานระบบ e-Thesis จึงจะต้องใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
Web Browser – เนื่องจากระบบ e-Thesis จะมีส่วนการทำงานที่เป็น Web Portal ดังนั้น Web
Browser จึง เป็น ส่ว นติดต่อกับ ผู้ใช้งาน ทั้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ แนะนำให้ใช้ Google
Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด
Microsoft Word – ใช้ในการเขียนเนื้อหาและจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะเป็น
นั ก ศึ ก ษาเท่ า นั ้ น โดยการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ั บ ระบบ e-Thesis จะต้ อ งติ ด ตั ้ ง โปรแกรมเสริ ม เข้ า ไปใน
Microsoft Word (GMS Add-in) ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อ สร้างเทมเพลทเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบเท่านั้น ส่วนการจัดรูปแบบของเล่มวิทยานิพนธ์ จะต้องใช้งานเครื่องมือของ Microsoft Word ดังนั้น
นักศึกษาจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือของ Microsoft Word เป็นอย่างดี
Reference Manager – เป็น โปรแกรมที่ช ่วยในการอ้างอิงวรรณกรรมในงานเขียนต่างๆ จะใช้
ร่วมกับ Microsoft Word มีหลากหลายบริษัทที่ผลิตโปรแกรมประเภทนี้ สำหรับการใช้งานกับ e-Thesis
แนะนำให้ใช้ Endnote สำหรับการอ้างอิงแบบ APA หรือ Zotero สำหรับการอ้างอิงของคณะนิติศาสตร์
ระบบตรวจการลักลอกวรรณกรรม – เป็นระบบที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ มีหน้าที่ให้บริการตรวจการลัก
ลอกวรรณกรรมของงานเขียนต่างๆ สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทยจะใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ ส่วนภาษาอังกฤษ
จะใช้ระบบ Turnitin

3.3

กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่

ระบบ e-Thesis สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา และบรรณารักษ์) และผู้ดูแลระบบ
3.3.1 นักศึกษา
ผู้ใช้งานกลุ่มนักศึกษานี้ จะเป็นผู้ที่มี ความเกี่ยวข้องในระบบ e-Thesis มากที่สุด จะเป็นผู้ใช้งานหลัก
ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Thesis คือ จะใช้งานส่วน Web Portal ในการกรอกข้อมูล เล่ม
วิทยานิพนธ์เบื ้ องต้น และข้อมูล การเผยแพร่ผ ลงาน ใช้งานส่ว น Microsoft Word ในการเขียนเนื ้ อ หา
จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และจะต้องทำการอ้างอิงวรรณกรรมโดยใช้ Reference Manager อีกด้วย
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3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคือการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับกิจกรรมต่างๆ ที่
นักศึกษาร้องขอ จะมีกิจกรรมหลักอยู่ 4 แบบ คือ การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ การอนุมัติให้แก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการอนุมัติให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ระบบ e-Thesis ถูกออกแบบมาให้อาจารย์ ใช้งานระบบผ่านอีเมลเท่านั้น ไม่ต้องมีการล็อกอินเข้า
ระบบโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ระบบจะส่งคำร้องขอต่างๆ ไปยั งอีเมลของสถาบัน
(@nida.ac.th) และอีเมลสำรองที่อาจารย์ให้ไว้กับทางสถาบัน (Optional Email) เท่านั้น
3.3.3 เจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่กองบริการ
การศึกษา และบรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา – จะเป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่การศึกษานี้จะใช้งานระบบ
ผ่านอีเมลเป็นหลักคล้ายกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะมี 2 กิจกรรมหลักคือ พิจารณาอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา และพิจารณาให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อจากอาจาร์ที่ปรึกษา ซึ่งเมื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเห็นชอบผ่านระบบ ระบบจะส่งอีเมลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การศึกษายังสามารถล็อกอินที่ Web Portal ของระบบเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา – จะใช้งานในส่ว น Web Portal เพื่อเพิ่ม รายชื่อประธานหรื อ
กรรมการสอบจากภายนอกสถาบันฯ เข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ
บรรณารักษ์ – จะเป็นผู้นำเข้าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยัง ระบบคลังปัญญาของสถาบัน (NIDA IR)
โดยใช้งานผ่านทาง Web Portal
3.3.4 ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบจะทำหน้าที่เบื้องหลังของการทำงานระบบ เช่น ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของระบบ เพิ่มรายชื่อวารสารต่างๆ เป็นต้น โดยจะใช้งานผ่าน Web Portal และการแก้ไขฐานข้อมูล
โดยตรง

3.4

การทำงานของระบบ

ระบบ e-Thesis นี้หลักๆ จะทำงานแบบ Web Application จะใช้งานผ่าน Web Browser ซึ่งจะไม่
ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้งาน ยกเว้นในส่วนของนักศึกษาที่จะต้องมีการติดตั้ง ส่วนเสริมของ Microsoft
Word (GMS) เพื่อทำงานในส่วนเนื้อหารูปเล่มวิทยานิพนธ์ รายละเอียดการทำงานของระบบจะอธิบายตาม
มุมมองของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
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3.4.1 นักศึกษา
3.4.1.1 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
ในการใช้งานระบบ e-Thesis นักศึกษาจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เท่านั้น (ขั้นต่ำต้องเป็น Windows 7)
- ติดตั้ง Microsoft Office 2010 หรือใหม่กว่า (แนะนำให้ใช้ 2013 ขึ้นไป)
- ติดตั้ง Web Browser (แนะนำให้ใช้ Google Chrome)
- ติดตั้ง Reference Manager (แนะนำให้ใช้ Endnote หรือ Zotero)
หลังจากเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดตั้ง Microsoft Word add-in (GMS)
ตามขั้นตอนดังนี้
1) ดาวน์ โ หลดตั ว ติ ด ตั ้ ง ได้ ท ี ่ Web Portal (ethesis.nida.ac.th) ไปที ่ แ ท็ บ Microsoft
Word Add-In ให้ดาวน์โหลดให้ตรงกับ Windows ที่ใช้งาน (32 บิต หรือ 64 บิต)

สำหรับ Windows 32 บิต

สำหรับ Windows 64 บิต

หากใช้งาน Microsoft Office 2010
จะต้องติดตั้งส่วนนี้ก่อน
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2) หลังจากดาวน์โหลดตัวติดตั้งแล้ว ให้ตรวจสอบว่า Microsoft Word ไม่ได้เปิดอยู่ จึงรัน
ไฟล์ติดตั้งและดำเนินการติดตัง้ ตามหน้าจอจนเสร็จ
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ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการติดตั้ง GMS
3) หลังติดตั้งเรีย บร้อย เปิด Microsoft Word ขึ้นมาจะพบกับแท็บ GMS ให้ activate
ก่อนจึงจะใช้งานได้ โดยใช้คีย์ x7Ck-CiRP-w7Df-KJMf ซึ่งเป็นคีย์กลางของสถาบันฯ

23

ภาพที่ 3.5 การ activate GMS

ภาพที่ 3.6 แท็บ GMS ที่ activate เรียบร้อยแล้ว
3.4.1.2 การใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา
นักศึกษาจะเป็น ผู้ใช้งานที่อยู่ ในกระบวนการส่วนใหญของระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่ง เล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ขั้นตอนการใช้งานของนักศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการทำรูปเล่มและการกรอก
ข้อมูลหลังสอบป้องกัน
ในขั้นตอนการทำเล่มก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือขั้นตอนการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และขั้นตอน
การทำวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม สมบู ร ณ์ ในการทำเล่ ม นี้ น ั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ โ ปรแกรม Microsoft Word และ
Reference Manager ควบคู่กันไปตลอดจนปิดเล่ม และไฟล์เอกสารที่จะใช้งานจะต้องเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย
การ Generate Template ด้วย GMS ก่อน เพื่อให้เป็นไฟล์ สำหรับอัพโหลด (Save to Cloud) ขึ้นระบบ
e-Thesis ได้ ในแต่ละครั้งที่อัพโหลด ระบบจะสร้างบาร์โค้ดกำกับไว้ทุกหน้าเพื่อยืนยันว่าเป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน
ทั้งเล่ม โดยที่กิจกรรมต่างๆ จะวนเป็นลูปในแต่ละส่วนดังแผนภาพ
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กรอกข้อมูลใน Web Portal (ชื่อหัวข้อ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณบดี)
และตั้งค่าภาษาของรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบ

สร้างเทมเพลทด้วย GMS และเขียนเนื้อหาด้วย Microsoft Word รวมไปถึงการทำ
บรรณานุกรมด้วย Reference Manager

บันทึกไฟล์เข้าระบบ (Save to Cloud)

ใช้ Web Portal ในการส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษา (Thesis Revision)

หากได้รับการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ จะไปยังส่วนต่อไป
(หากอยู่ในขั้นตอนการทำโครงร่างจะไปยังขั้นตอนการทำเล่มสมบูรณ์
หากอยู่ในขั้นตอนการทำเล่มสมบูรณ์ จะได้เล่มสมบูรณ์สำหรับเข้าเล่มปกแข็ง)

ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ที่มา ผู้ดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างรูปเล่มที่มีบาร์โค้ด
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สำหรับส่วนการกรอกข้อมูล หลังสอบป้องกัน จะใช้งานที่ Web Portal โดยมีข้อมูลที่นักศึกษาต้อง
กรอก 3 ส่วนด้วยกัน คือ
- After Defense – เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบปิดเล่ม ได้แก่ ข้อมูลร้อยละของการตรวจการลัก
ลอกวรรณกรรมและข้อมูลการอนุญาตให้เผยแพร่ผลงาน

ภาพที่ 3.9 หน้าจอการกรอกข้อมูลหลังสอบป้องกัน
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- Research Mapping – เป็นข้อมูลที่ใช้จัดกลุ่มงานวิจัยกับฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหา

ภาพที่ 3.10 หน้าจอ Research Mapping
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- Publications - เป็นข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน จะมีแบบฟอร์มให้กรอกทั้งงานตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
งานประชุมวิชาการ

ภาพที่ 3.11 หน้าจอแบบฟอร์มการแผยแพร่ผลงาน
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เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ระบบจะสร้า งเอกสารขึ้นมาให้ 1 ชุด เรียกว่า Submission
Document เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นจบการศึกษา ซึ่ง Submission Document ที่สมบูรณ์นั้น
จะต้องประกอบไปด้วยบาร์โค้ดที่ตรงกับเล่มวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษานำไปเข้าเล่มปกแข็ง

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างหน้าแรกของ Submission Document
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3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับการทำงานกับระบบในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาจะผ่านอีเมลเท่านั้น ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้ ส่งให้
อาจารย์ผ่าน Web Portal อีเมลที่อาจารย์จะใช้งานกับระบบจะมี 2 อีเมลเท่านั้น คืออีเมลของสถาบันฯ
(@nida.ac.th) และอีเมลสำรองที่แจ้งไว้กับกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพที่ 3.13 อีเมลที่อาจารย์จะได้รับจากระบบ e-Thesis
ในอีเมล อาจารย์จะได้ลิงก์เข้าหน้าพิจารณาอนุมัติจากระบบ e-Thesis ซึ่งเนื้อหาในอีเมลจะขึ้นอยู่กับ
กิจ กรรมที่น ั กศึก ษาส่ งคำร้ องเข้า มา กิจ กรรมส่ว นใหญ่จ ะมี 4 กิจกรรม คือ ขอความเห็นชอบโครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ ขอความเห็ น ชอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ขอแก้ ไ ขโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และขอแก้ ไ ข
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จากภาพที่ 3.13 จะเป็นอีเมลขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์สามารถกดลิงก์ ได้จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เมื่อกดลิงก์แล้ว อาจารย์จะเข้าถึงหน้าพิจารณา
เห็นชอบ หากเป็นกิจกรรมการขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์เล่มนั้นๆ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อนักศึกษา รายชื่อคณะกรรมการ
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไฟล์แนบรูปเล่มเนื้อหาที่นักศึกษาจัดทำไว้ให้อาจารย์อ่านและแก้ไขได้ โดยจะมีให้ทั้งไฟล์
เอกสาร word และไฟล์ pdf ส่วนสุดท้ายจะเป็น ส่วนการพิจารณาของอาจารย์ สามารถให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบได้ หากไม่เห็นชอบ สามารถแนบข้อความและแนบไฟล์กลับไปยังนักศึกษาได้ ดังภาพที่ 3.14
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ข้อมูลเบื้องต้น
ของวิทยานิพนธ์

ไฟล์แนบ

ส่วนพิจารณาของอาจารย์

ภาพที่ 3.14 หน้าจอพิจารณาอนุมัติของอาจารย์
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3.4.3 เจ้าหน้าที่
3.4.3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจะมีหน้าที่หลักคล้ายกับอาจารย์ คือ ใช้งานระบบผ่านอีเมล เพื่อพิจารณา
อนุมัติงานของนักศึกษา แต่ในส่วนนี้จะมีเพียง 2 กิจกรรมคือ ขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และขอ
แก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 3.15 อีเมลที่เจ้าหน้าที่การศึกษาจะได้รับจากระบบ e-Thesis
ในอีเมลของเจ้าหน้าที่ก็จะมีลิงก์ที่นำไปหน้าจอการพิจารณาเช่นเดียวกับของอาจารย์ แต่หน้าพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่จะมีเพียงส่วนโครงร่างวิทยานิพนธ์เท่านั้น ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องกรอกจะแตกต่างจากอาจารย์ที่
ปรึกษาคือเจ้าหน้าที่จะต้องกรอกวันที่นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ลงไปด้วย เพื่อบันทึกเก็บไว้ในระบบ
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ต้องบันทึกวันที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนจะพิจารณาอนุมัติ

ภาพที่ 3.16 หน้าจอพิจารณาอนุมัติของเจ้าหน้าที่การศึกษา
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3.4.3.2 เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
เนื่องจากในการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องมีคณะกรรมการหรือประธานกรรมการสอบจากภายนอก
สถาบันเข้าร่วมด้วย ซึ่งบุคคลต่างๆ เหล่านั้นจะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสถาบัน ดังนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กอง
บริการการศึกษาคือการตรวจสอบคุณสมบัติ และเพิ่มข้อมูลเข้าไปยังฐานข้อมูลของระบบ e-Thesis โดยจะใช้
งานผ่าน Web Portal เมนู Manage Advisor

ภาพที่ 3.17 หน้าจอการเพิ่มบุคคลภายนอกเข้าระบบ
3.4.3.3 บรรณารักษ์
ในขั้นตอนสุดท้ายระบบ e-Thesis จะเตรียมไฟล์เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมใส่ลายน้ำของ
สถาบันไว้ บรรณารักษ์จะเป็นผู้ที่นำไฟล์เหล่านั้นเข้าคลังปัญญาของสถาบันและจัดระเบียบ โดยจะใช้งานผ่าน
Web Portal เมนู Intellectual Repository

ภาพที่ 3.18 หน้าจอการส่งข้อมูลเข้าคลังปัญญาของสถาบัน
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3.4.4 ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบจะใช้งาน Web Portal เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก และกำหนดค่าเบื้องต้นต่างๆ
ของระบบ ซึ่งก็คือ ข้อมูลวันที่เริ่ม – สิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา กำหนดบทบาทและเพิ่มผู้ใช้งาน เพิ่มรายชื่อ
วารสารที่ไม่มีในฐานข้อมูล และจัดการการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบอื่นๆ ผ่าน API ของระบบ นอกจากนี้จะ
เข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

บทที่ 4
การดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)
ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอยู่เป็นประจำ
เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่จัดทำวิทยานิพนธ์
ทุกคน แต่ละคนก็จะมีกำหนดส่งงานที่แตกต่างกัน ครอบคลุมตลอดเวลา นอกจากนี้ในแต่ละภาคการศึกษาจะ
มีผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้นตลอด ดังนั้น การดูแลระบบนี้จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การดูแลระบบและ
การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ และ 2 การอบรมผู้ใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งาน

4.1

การดูแลระบบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ การ
บำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
4.1.1 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
จะเป็นการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับระบบ e-Thesis นี้ จะมีกำหนดการบำรุงรักษา
เครื่องแม่ข่ายเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้
จะมีการคาดการณ์ในเรื่องของทรัพยากรระบบที่ถูกใช้งานว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ จะมีการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงรอบการบำรุงรักษาระบบ

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3

ระยะเวลาบำรุงรักษาระบบ
1 ตุลาคม – 31 มกราคม
1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม
1 มิถุนายน – 30 กันยายน
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ในการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย จะมีรายการการตรวจสอบดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตารางการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายตามรอบการบำรุงรักษา
รายการตรวจสอบ
Operating System Information

Disk Space
Error/Event Logs and Services
Software Update & New Install
Services Starting / Disable / Update
Network Performance
Database Performance

รายละเอียด
- ข้อมูลทั่วไปของระบบปฏิบัติการ
- อัตราการใช้งานทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย (CPU
Memory และ Disk)
ข้อมูลพื้นที่ที่ใช้งานทั้งหมด
บันทึกกิจกรรมต่างๆ ของระบบ เช่น ข้อผิดพลาด
ข้อมูลต่างๆ และสถานะต่างๆ ของ service
ตรวจสอบการ update ของ software
ตรวจสอบการทำงานของ service ที่จำเป็น
ข้อมูลการใช้งานเครือข่าย
ข้อมูลของการใช้งานฐานข้อมูล

4.1.2 การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
นอกจากจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้ว ในบางกรณีอาจเกิดเหตุ สุดวิสัยขึ้นได้ จึงต้องมีการ
บำรุงรักษาเชิงแก้ไขควบคู่ไปด้วย การบำรุงรักษานี้จะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่นการทำงานของระบบที่
ผิดปกติ หรือการปรับปรุงระบบให้รองรับความต้องการใหม่ๆ เป็นต้น
ปัญหา

แก้ไข

ได้

แก้ไขเอง

ไม่ได้

แจ้งผู้พัฒนาระบบ

ติดตามผล

ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
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จากแผนภาพ เมื่อเกิดปัญหาจะวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไข หากพบว่าแก้ไขเองได้จะทำการ
แก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขเองได้จะแจ้งผู้พัฒนาผ่านระบบแจ้งปัญหาของทางผู้พัฒนาระบบบนเว็บไซต์
http://support.facgure.com/ และจะประสานงานติดตามผลการแก้ไข

ภาพที่ 4.2 หน้าจอการแจ้งปัญหาของผู้พัฒนาระบบ
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4.2

การอบรมผู้ใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งาน

นอกจากการดูแลในส่วนของทรัพยากรระบบแล้ว ส่วนการใช้งานระบบก็จำเป็นจะต้องมีการดูแล
เช่นกัน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานต่อไปได้ การดูแลส่วนการใช้งานนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ให้ผู้ใช้งาน
ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานเก่าและผู้ใช้งานใหม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น
ในขั้นต้น หลังจากที่มีการใช้งานระบบมาระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและข้อติดขัดต่างๆ
จึงมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องและจัดทำแผนภาพขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ขึ้น ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงการจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ e-Thesis (ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2563)
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เนื่องจากระบบ e-Thesis นี้จะมีผู้ใช้ใหม่เข้ามาในทุกภาคการศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดอบรมผู้ใช้งาน
ใหม่ในทุกๆ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 โดยจะจัดอบรมหลังจากเปิดภาคการศึกษาประมาณ 1 เดือน นั่นคือ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายน และยังมีการจัดอบรมตามนัดหมายของคณะอีกด้วย
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรมจะเป็นความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระบวนการการทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis การใช้งานเครื่องมือ Microsoft Word ที่จำเป็นในการ
จัดรูปแบบหน้า การใช้งาน Web Portal ในการกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษา และการอ้างอิง
ในเนื้อหาด้วยโปรแกรม Endnote

ภาพที่ 4.4 หัวข้อในการอบรมผู้ใช้งานเบื้องต้น
ที่มา ผู้ดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนในการเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis
ที่มา ผู้ดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำหรับผู้ใช้งานเก่าที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ e-Thesis ไปแล้ว จะมีบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หรือข้อสงสัย ทั้งในส่วนของการใช้งานเครื่องมือ Microsoft Word กระบวนการขั้นตอนต่างๆ การใช้งาน
Web Portal เป็นต้น โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักบรรณสารการ
พัฒนา เปิดให้บริการคลินิกวิทยานิพนธ์ขึ้นที่ สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น2 อาคารบุญชนะ อัตถากร ในทุก
วันอังคารและศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00 –
16.00 น.

บทที่ 5
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
5.1

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

จากการดูแลระบบการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมา ผู้ดูแลระบบพบว่ามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหา
สาเหตุ
Add-in บน Microsoft Word (GMS) เนื่องจากระบบ e-Thesis ได้รับการ
รองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับ
Windows เท่านั้น
Microsoft Word สำหรับ Windows
ตั้งแต่แรก ซึ่ง Word ของ Windows
และ MacOS มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน
อย่างมาก ประกอบกับผู้ใช้งานส่วน
ใหญ่ยังคงใช้งาน Windows ผู้พัฒนา
จึงไม่ได้พัฒนารุ่นที่ใช้กับ
ระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ

การใช้งาน GMS ค่อนข้างใช้ทรัพยากร ในช่วงแรกที่เนื้อหามีไม่มาก ระบบจะ
เครื่องจำนวนมาก
ไม่ตอ้ งการทรัพยากรมากนัก แต่เมื่อ
เนื้อหาที่นักศึกษาเขียนมากขึ้น ระบบ
จะต้องมีการประมวลผลและส่งข้อมูล

แนวทางแก้ไข
สำหรับผู้ใช้งาน MacOS จำเป็นจะต้อง
ติดตั้ง Windows ลงในเครื่อง สามารถ
ทำได้ 2 วิธี คือติดตั้งเป็น Virtual
Machine โดยใช้โปรแกรมเช่น
Parallel ซึ่งวิธีนี้จะแบ่งทรัพยากร
เครื่องบางส่วนมาใช้งาน ทำให้การใช้
งานอาจจะช้าลง แต่ข้อดีคือหากไม่ใช้
งานแล้วสามารถลบออกได้เลย
อีกวิธีคือติดตั้งเป็น 2 ระบบปฏิบัตกิ าร
โดยใช้ Boot Camp วิธีนี้จะมีขั้นตอน
การติดตั้งยุ่งยากกว่าแบบแรก แต่เวลา
ใช้งานจะใช้งานทรัพยากรเครื่องได้
เต็มที่ ข้อเสียคือหากผู้ใช้งานต้องการ
สลับการใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
จะต้อง Restart เครื่องเพื่อเปลี่ยน
เสมอ
แนะนำให้นักศึกษาใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ 8 GB
หรือมากกว่า และใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ
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ปัญหา

การเขียนวิทยานิพนธ์จำเป็นจะต้องใช้
งานเครื่องมือของ Microsoft Word
ให้ถูกต้องเหมาะสม

ผู้ใช้งานมักจะไม่ใช้ Reference
Manager ตั้งแต่แรก ทำให้ต้องมาใส่
เพิ่มในภายหลัง

มีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลาย
ขั้นตอน

ระบบแสดงข้อความ error ไม่สื่อ
ความหมาย

สาเหตุ
ทีม่ ากขึ้น ทำให้เวลาที่บันทึกเข้าระบบ
จะใช้เวลานาน
เนื่องจากระบบ e-Thesis จะไม่ได้
จัดรูปแบบเนื้อหาให้ผู้ใช้งาน ดังนั้นตัว
ผู้ใช้งานเองจะต้องเป็นผู้ทำในส่วนนี้
รวมไปถึงฟังก์ชั่นบางอย่างของระบบ
e-Thesis จำเป็นจะต้องใช้งาน
เครื่องมือของ Word เช่น การใช้
Style เพื่อนำไปแสดงที่สารบัญ หาก
ผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใจและใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ของ Word ได้จะช่วย
ให้ผู้ใช้งานจัดรูปแบบได้ง่ายขึ้น
ในส่วนบรรณานุกรมนั้น ระบบ eThesis บังคับให้ใช้ควบคู่กับโปรแกรม
ประเภท Reference Manager
(Endnote/Zotero) หากผู้ใช้งานพิมพ์
อ้างอิงในเนื้อหาเข้าไปเอง ระบบจะไม่
สามารถแสดงหน้าบรรณานุกรมได้
ถูกต้อง
ระบบถูกออกแบบมาให้มีการอนุมตั ิ
โดยผู้เกี่ยวข้องก่อน จึงจะผ่านไปยัง
ขั้นตอนต่อไปได้ ในบางครั้งผู้ใช้งานที่
เป็นนักศึกษาอาจจะต้องมีการขอแก้ไข
ในส่วนโครงร่าง ก็จะมีการขออนุมตั ิขอ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติ
แต่ละครั้ง พบว่าไม่สามารถทำได้ทันที
เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องยังไม่สามารถ
เข้าถึงอีเมลได้ในขณะนั้น เช่นอาจารย์
อาจไม่สะดวกในการตรวจสอบอีเมล
ฯลฯ ทำให้ต้องมีช่วงเวลาทีต่ ้องรอ
เนื่องจากผู้พัฒนาไม่ได้ปรับแต่ง
ข้อความ error ที่แสดงขึ้นมา ทำให้
ผู้ใช้งานต้องพบกับข้อความแจ้งเตือน
error ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่า
จะต้องแก้ไขอย่างไร

แนวทางแก้ไข
SSD เพื่อให้สามารถอ่าน – เขียน
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
จะมีการอบรมการใช้งาน e-Thesis
เบื้องต้น ซึ่งจะมีหัวข้อการใช้เครื่องมือ
Word สำหรับการจัดรูปแบบให้
ผู้ใช้งานที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีคู่มือ
การใช้งานให้ดาวน์โหลดไปศึกษาด้วย
ตนเองที่เว็บไซต์ itc.nida.ac.th เข้า
เมนู “บริการสำหรับนักศึกษา” เมนู
ย่อย “e-Thesis”

แจ้งผู้ใช้งานทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาว่าให้ใช้งานควบคู่กันไปตัง้ แต่
แรก

ดำเนินการหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพือ่ หา
ส่วนที่ต้องการการอนุมตั ิจริงๆ และ
จัดทำเป็นแผนภาพวิธีปฏิบตั ิฉบับเดือน
มกราคม 2563 ขึ้น ซึ่งจะให้มีการ
อนุมัติเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น

แนะนำวิธีการแก้ไขสำหรับ error ที่จะ
พบบ่อยๆ เช่น ให้บันทึกและตั้งชือ่ ไฟล์
ใหม่ แล้วจึง save to cloud หรือให้
ตรวจสอบในไฟล์ว่ามี object หรือไม่
เป็นต้น

46
ปัญหา
สาเหตุ
ขั้นตอนในบางส่วนมีความซับซ้อน เข่น ระบบถูกออกแบบมาโดยมีหลักการว่า
การแก้ไขชื่อเรื่องหรือชื่อ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการจะต้อง
คณะกรรมการ
ชัดเจนตัง้ แต่สอบโครงร่าง แต่ในความ
เป็นจริง 2 ส่วนนีจ้ ะมีการปรับเปลีย่ น
ได้ วิธีที่จะแก้ไขทั้งชื่อเรื่องและ
คณะกรรมการได้ คือจะต้องขออนุมัติ
แก้ไขโครงร่างจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อน เมื่ออาจารย์อนุมตั ิแล้ว ผู้ใช้งาน
จะถูกปรับสถานะในระบบ e-Thesis
ให้เป็นการทำโครงร่าง ดังนั้นเมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว จึงจะต้องส่งโครงร่าง
ใหม่อีกครั้ง จึงจะกลับไปสู่ขั้นตอนการ
ทำฉบับสมบูรณ์ได้

5.2

แนวทางแก้ไข
แจ้งผู้เกี่ยวข้องถึงวิธีการเปลี่ยน รวมไป
ถึงแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ที่สุด (แนะนำให้ตรวจสอบกับคำสัง่
แต่งตั้ง) ก่อนที่จะผ่านไปขั้นตอนการ
ทำฉบับสมบูรณ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องขอ
แก้ไขกลับไปกลับมาหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ

1) บางขั้นตอนอาจยังมีความไม่ชัด เจน ซับซ้อน อาจจะมีการหารือเพื่อปรับลดในเรื่อง
ขั้นตอนหรือเอกสารได้ในอนาคต
2) การออกแบบของระบบในบางส่ ว นไม่ ต รงตามความจริง ควรปรั บ ให้ เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสถาบันเพื่อลดความสับสนของผู้ใช้งาน
3) ผู้แนะนำการใช้งานและการแก้ปัญหามีไม่เพียงพอ ควรจะมีการกระจายการช่วยเหลือ
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในระบบช่วยแนะนำแก้ปัญหา เช่น มีช่องทางเข้าถึง
การแก้ปัญหาที่พบบ่อย หรือ มีช่องทางให้นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแนะนำกันได้ เป็นต้น
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