ขั้นตอนการทางาน
ชื่อกระบวนการ......การนาเข้าข้อมูลระบบ iThesis................................................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบ......นางสาวจารุวรรณ กชทองรัศมี..................................................................................................................

หลังการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน
1
นาเข้าข้อมูลหลักสูตร
เข้าฐานข้อมูล
N
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

Y

นาเข้าข้อมูลสาขาวิชา
เข้าฐานข้อมูล
N

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

Y

นาเข้าข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าฐานข้อมูล

N

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

Y

นาเข้าข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าฐานข้อมูล
N

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

Y
Sync ข้อมูลที่นาเข้า

สู่ระบบ iThesis

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

N

Y

ได้ข้อมูลที่นาเข้า
สู่ระบบ iThesis ถูกต้อง

1

ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow)
ชื่อกระบวนการ......การนาเข้าข้อมูลระบบ iThesis.................................................................................................................... .....................................................................
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ....User สามารถเข้าใช้งานระบบ iThesis ได้อย่างถูกต้อง........................................................................................................................
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ.......ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลที่นาเข้าสู่ระบบ iThesis (ร้อยละ 100) .................................................................
ที่
1

ผังกระบวนการ
หลังการลงทะเบียน
เพิ่ม-ถอน

2

นาเข้าข้อมูลหลักสูตร
เข้าฐานข้อมูล

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
5 นาที 1. เปิดเว็บไซต์
http://reg.buu.ac.th
2. เลือกเมนูปฏิทินการศึกษา
3. เลือกชุดปฏิทิน เป็น 40100
บัณฑิตศึกษาเต็มเวลา ปี1-2
4. ดูรายละเอียดวันที่สิ้นสุดการ
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน
1 ชั่วโมง 1. export ข้อมูลหลักสูตรจาก
ระบบทะเบียนนิสิต
2. import ข้อมูลหลักสูตรใส่
ตารางพักในระบบ iThesis
3. ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างตารางพักกับข้อมูล
หลักสูตรในระบบ iThesis
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่มีในระบบ
iThesis

มาตรฐานคุณภาพงาน
1. ได้วันที่ที่จะเริ่มนา
ข้อมูลออกจากระบบ
ทะเบียนนิสิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

1. ได้ข้อมูลหลักสูตรเข้า - ฐานข้อมูล iThesis
สู่ตาราง Degree
ในเครื่อง CDS-DATAGW-DB

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

10 นาที

3
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

4

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

10 นาที

รายละเอียดงาน
4. export ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้ว
5. import ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้วเข้าสู่ตารางหลักสูตร
(ตาราง Degree)
1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นาเข้า
-ต้องไม่มีค่าว่างในฟิล์ดที่ระบบ
กาหนด
-ต้องไม่ซ้ากับของเดิมที่มีอยู่
1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ทาการลบเฉพาะข้อมูลที่
นาเข้ามาผิดออกจากตาราง
Degree
3. เริ่มทาตามขั้นตอนที่ 2 ใหม่
อีกครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้ไป
ทาขั้นตอนที่ 5
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ไปทาขั้นตอนที่ 4

ผู้ดูแลระบบ iThesis

1. ข้อมูลที่นาเข้าผิดถูก
ลบข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่
5

ผังกระบวนการ
นาเข้าข้อมูลสาขาวิชา
เข้าฐานข้อมูล

6
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 ชั่วโมง 1. export ข้อมูลสาขาวิชาจาก
ระบบทะเบียนนิสิต
2. import ข้อมูลสาขาวิชาใส่
ตารางพักในระบบ iThesis
3. ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างตารางพักกับข้อมูล
สาขาวิชาในระบบ iThesis
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่มีในระบบ
iThesis
4. export ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้ว
5. import ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้วเข้าสู่ตารางสาขาวิชา
(ตาราง Major)
10 นาที 1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นาเข้า
-ต้องไม่มีค่าว่างในฟิล์ดที่ระบบ
กาหนด
-ต้องไม่ซ้ากับของเดิมที่มีอยู่

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ได้ข้อมูลสาขาวิชาเข้า - ฐานข้อมูล iThesis
สู่ตาราง Major
ในเครื่อง CDS-DATAGW-DB

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้ไป
ทาขั้นตอนที่ 8
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ไปทาขั้นตอนที่ 7

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่
7

8

ผังกระบวนการ
ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

นาเข้าข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าฐานข้อมูล

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที 1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ทาการลบเฉพาะข้อมูลที่
นาเข้ามาผิดออกจากตาราง
Major
3. เริ่มทาตามขั้นตอนที่ 5 ใหม่
อีกครั้ง
1 ชั่วโมง 1. export ข้อมูลอาจารย์จาก
ระบบทะเบียนนิสิต
2. import ข้อมูลอาจารย์ใส่
ตารางพักในระบบ iThesis
3. ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างตารางพักกับข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ
iThesis เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่มี
ในระบบ iThesis
4. export ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้ว
5. import ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้วเข้าสู่ตารางอาจารย์
(ตาราง Advisor)

มาตรฐานคุณภาพงาน
1. ข้อมูลที่นาเข้าผิดถูก
ลบข้อมูล

1. ได้ข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าสู่ตาราง
Advisor

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

- ฐานข้อมูล iThesis
ในเครื่อง CDS-DATAGW-DB

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่
9

ผังกระบวนการ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

10

11

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

นาเข้าข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าฐานข้อมูล

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที 1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นาเข้า
-ต้องไม่มีค่าว่างในฟิล์ดที่ระบบ
กาหนด
-ต้องไม่ซ้ากับของเดิมที่มีอยู่
10 นาที 1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ทาการลบเฉพาะข้อมูลที่
นาเข้ามาผิดออกจากตาราง
Advisor
3. เริ่มทาตามขั้นตอนที่ 8 ใหม่
อีกครั้ง
1 ชั่วโมง 1. export ข้อมูลนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาจากระบบทะเบียน
นิสิต
2. import ข้อมูลนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาใส่ตารางพักใน
ระบบ iThesis
3. ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างตารางพักกับข้อมูลนิสิต

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้ไป
ทาขั้นตอนที่ 11
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ไปทาขั้นตอนที่ 10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

1. ข้อมูลที่นาเข้าผิดถูก
ลบข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ iThesis

1. ได้ข้อมูลนิสิตระดับ - ฐานข้อมูล iThesis
บัณฑิตศึกษาเข้าสู่ตาราง ในเครื่อง CDS-DATAStudent
GW-DB

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

10 นาที

12
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

13

ลบข้อมูลที่นาเข้าผิด

10 นาที

รายละเอียดงาน
ในระบบ iThesis เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ยังไม่มีในระบบ iThesis
4. export ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้ว
5. import ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
แล้วเข้าสู่ตารางนิสิต
(ตาราง Student)
1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นาเข้า
-ต้องไม่มีค่าว่างในฟิล์ดที่ระบบ
กาหนด
-ต้องไม่ซ้ากับของเดิมที่มีอยู่
1. เปิดฐานข้อมูล iThesis ใน
เครื่อง CDS-DATA-GW-DB
2. ทาการลบเฉพาะข้อมูลที่
นาเข้ามาผิดออกจากตาราง
Advisor
3. เริ่มทาตามขั้นตอนที่ 11 ใหม่
อีกครั้ง

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้ไป
ทาขั้นตอนที่ 14
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ไปทาขั้นตอนที่ 13

ผู้ดูแลระบบ iThesis

1. ข้อมูลที่นาเข้าผิดถูก
ลบข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่
14

ผังกระบวนการ
Sync ข้อมูลที่นาเข้า

สู่ระบบ iThesis

15
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
1 ชั่วโมง 1. เปิดเว็บไซต์
http://ithesis.buu.ac.th
2. เข้าสู่ระบบ iThesis ด้วย
admin user
3. เลือกเมนู IMPORT & SYNC
DATA
4. เลือกตารางข้อมูลที่ต้องการ
sync แล้วคลิกปุ่ม Sync now
(ทาการ sync ทีละตาราง)
30 นาที 1. เปิดเว็บไซต์
http://ithesis.buu.ac.th
2. เข้าสู่ระบบ iThesis ด้วย
admin user
3. เลือกเมนู IMPORT & SYNC
DATA
4. เลือกตารางข้อมูลที่ต้องการ
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก
ที่ View data เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างที่ CDS data กับ
iThesis data
(ทาการตรวจสอบ ทีละตาราง)

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ได้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ฐานข้อมูล iThesis
iThesis

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

- ถ้าข้อมูลถูกต้อง ให้ไป
ทาขั้นตอนที่ 16
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้
ไปทาขั้นตอนที่ 2

ผู้ดูแลระบบ iThesis

ที่
16

ผังกระบวนการ
ได้ข้อมูลที่นาเข้า
สู่ระบบ iThesis ถูกต้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
10 นาที 1. ข้อมูล iThesis ที่ถูกต้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน
1. นิสิตสามารถ login
เข้ามาใช้งานระบบได้
2. อาจารย์สามารถ
login เข้ามาใช้งาน
ระบบได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบ iThesis

