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Knowledge Bank @ SPU
ขั้นตอนการเข้ าสู่ ระบบ
1. ผูบ้ นั ทึกข้อมูล Login ผ่านระบบ ตามสิ ทธิ์ที่ได้รับ เมื่อ Login ผ่านระบบแล้ว ระบบจะเข้าสู่ ชุมชนของข้อมูล ที่ได้
ดาเนินการจัดทาไว้ ( ลงรายการ Login/Password) และคลิก Login

1. Login/Password
E-mail Address

2. คลิก Login

2. ผูบ้ นั ทึกข้อมูล เลือกชุมชน ของการบันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการ เช่น School of Accounting
3. เมื่อเข้าสู่ชุมชนที่ผบู ้ นั ทึกเลือกลงรายการแล้ว ให้ผบู ้ นั ทึกเลือก กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้ หรื อ Collection is
this community จากนั้น คลิกที่ Submit to this Collection
ข้ อ 3. เลือกกลุม่ ข้ อมูล
ข้ อ 2. เลือกชุมชน

ในชุมชนเพื่อการบันทึก

คลิก
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4.

ผู้บนั ทึกข้ อมูลดาเนินการบันทึกรายการ ตามขันตอน
้
ให้ ครบถ้ วน มีขนตอนการบั
ั้
นทึกข้ อมูล ดังนี ้

รายการที่ต้องบันทึกข้ อมูลในระบบ
1. Author

คาอธิบายการบันทึกข้ อมูล
ชื่อเจ้ าของผลงาน เช่น นพดล ปกรณ์นิมิตดี จะเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ
คลิ ้ก Add More (ระยะห่าง 1 เคาะวรรค) ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต้อง
ระบุ กรณีมากกว่าหนึง่ คนให้ ใส่ทงหมด
ั้
คลิ ้ก Add More

2. Titles

ชื่อเรื่ องผลงาน

3. Other Titles

ชื่อเรื่ องผลงานภาษาอังกฤษ

4. Date of Issue

เลือกเดือนทีเ่ ผยพร่ผลงาน ตามด้ วยวัน และ ปี

5. Publisher

ให้ ลงรายการ Sripatum University และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เฉพาะผลงานที่เป็ นของ ม.ศรี ปทุม)

6. Citation
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้ างอิง
ต่างๆ คลิกศึกษาเพิ่มเติมที่
http://sripatumreview.spu.ac.th/doc/35_23-082014_16-59-55.pdf

ใช้ รูปแบบการเขียนเอกสารอ้ างอิง
แบบ APA (American Psychological Association)
 เขียนเอกสารอ้ างอิงในวารสาร
พุทธชาด โปธิบาล และนานันท์ ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบ
ในภาษาถิ่น." วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ , 4 (2), 167-187.
 เขียนเอกสารอ้ างอิงในหนังสือ
1. จุมพต สายสุนทร. (2552). กฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์ครัง้ ที่ 8
แก้ ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
2. Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science
research. Boston: Allyn and Bacon.
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 เอกสารการประชุมวิชาการ
1. ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้ กระบวนการลาดับชันเชิ
้ ง
วิเคราะห์ในการจัด ตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศกึ ษาโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การ ประชุมวิชาการการบริ หารและการจัดการ
ครัง้ ที5่ (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler,
K. (2010). Lignocellulosic structural changes after physicochemical pretreatment monitored by near infrared
spectroscopy. In S. Saranwong, S. Kasemsumran, W.
Thanapase, & P. Williams (Eds.), Near infrared
spectroscopy: Proceedings of the 14th International
conference (pp. 193-198). West Sussex, UK: IMP.

 รายงานการวิจัย
1.พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับ
การตายของ ประเทศไทย(รายงานผลการวิจยั ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
2. Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model
to support higher education (undergraduate programs)
using data mining technique (Research report). Bangkok:
Dhurakij Pundit University.

 เขียนอ้ างอิงผู้แต่ งมีสมณศักดิ์
พระธรรมวิสทุ ธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน). (2554).
นิพพานคือ นิพพาน. กรุงเทพฯ: คณะศิษยานุศิษย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย.
การเขียนอ้ างอิง ที่เป็ นผู้แต่ งคนเดียว
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2545)


Hoban, J. P. (2001)
 การเขียนอ้ างอิง ที่เป็ นผู้แต่ งร่ วม

จักร ติงศภัทย์, จุฑา เทียนไทย, และคานวณ บัญชา. (2549).
Miles, R., & Mintzberg, H. (1990)

7. Series/Report No.

ชื่อชุดของผลงาน มีมากกว่า 1 ให้ คลิ ้ก Add More
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8. Identifiers

เป็ นการระบุชี ้เฉพาะทรัพยากรนัน้ ควรระบุตวั บ่งชี ้ให้ ทรัพยากร เช่น
เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ (ISBN)
เลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (ISSN)
ถ้ ามีการระบุตวั บ่งชี ้ของทรัพยากรมากกว่า 1 คลื ้ก Add More

9. Type

ประเภทของเนื ้อหา หรื อผลงาน เช่น ตารา บทความ รายงานการประชุม
วิชาการ หรื อวิทยานิพนธ์

10. Language

เลือกภาษาตามผลงาน

11. Subject Keyword

หัวเรื่ อง หรื อคาที่สอดคล้ องในเนื ้อหา หรื อผลงาน ลงรายการได้ ทงั ้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

12. Abstract

บทคัดย่อของเนื ้อหา

13. Sponsor

หน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ การสนับสนุนผลงาน ต้ องลงรายการ เป็ น
ภาษาอังกฤษ เช่น Sripatum University

14. Description

เป็ นข้ อความของเนื ้องหาที่บรรยายรายละเอียดที่มีลกั ษณะเด่นของ
ผลงาน เช่น มัลติมีเดีย หรื อ ผลงานนันๆ
้ ที่ประวัติ ความเป็ นมาที่
สร้ างสรรค์ เป็ นต้ น

15. File Format

รูปแบบ หรื อประเภทของเนื ้อหา ควรเป็ น รูปแบบข้ อมูล PDF
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16. Preview

การลงรายการระบบจะ Preview เพื่อให้ ตรวจสอบการลงรายการทังหมด
้
ในข้ างต้ น

17. License

การทาความเข้ าใจยอมรับในข้ อตกลง เรื่ องของลิขสิทธิ์ License
คลืก้ I Grant the License

18. Submit Submission Complete

เมื่อทาความเข้ าใจในการบันทึกข้ อมูลเรื่ องของ License ทังหมดของ
้
ระบบ เป็ นเสร็ จขันตอนการบั
้
นทึกข้ อมูล
Submit Submission Complete

