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ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ  

1. ผูบ้นัทึกขอ้มูล Login ผา่นระบบ ตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บ เม่ือ Login ผา่นระบบแลว้ ระบบจะเขา้สู่ ชุมชนของขอ้มูล ท่ีได้

ด าเนินการจดัท าไว ้( ลงรายการ Login/Password)  และคลกิ  Login 

 

2. ผูบ้นัทึกขอ้มูล เลือกชุมชน ของการบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการ เช่น School of Accounting   

3. เม่ือเขา้สู่ชุมชนท่ีผูบ้นัทึกเลือกลงรายการแลว้ ใหผู้บ้นัทึกเลือก กลุ่มขอ้มูลทั้งหมดในชุมชนน้ี  หรือ Collection  is 

this community  จากนั้น คลิกท่ี Submit to this Collection  

      

 

 

ข้อ 2. เลอืกชมุชน 
ข้อ 3. เลอืกกลุม่ข้อมลู

ในชมุชนเพื่อการบนัทกึ

Knowledge Bank @ SPU 
 

1. Login/Password  

E-mail Address  

2. คลกิ Login 

คลกิ  
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4. ผู้บนัทกึข้อมลูด าเนินการบนัทกึรายการ ตามขัน้ตอน ให้ครบถ้วน  มีขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลู ดงันี ้

 
 

รายการที่ต้องบันทกึข้อมูลในระบบ 
 

ค าอธิบายการบันทึกข้อมูล 
 

1. Author ช่ือเจ้าของผลงาน เช่น นพดล ปกรณ์นิมิตด ีจะเพิ่มช่ือภาษาองักฤษ 

คลิก้ Add More (ระยะหา่ง 1 เคาะวรรค) ต าแหนง่ทางวชิาการไมต้่อง

ระบ ุกรณีมากกวา่หนึง่คนให้ใสท่ัง้หมด คลิก้ Add More 

2. Titles ช่ือเร่ืองผลงาน 

 
3. Other Titles ช่ือเร่ืองผลงานภาษาองักฤษ 

 
4. Date of Issue เลอืกเดือนทีเ่ผยพร่ผลงาน ตามด้วยวนั และ ปี  

 
5. Publisher  ให้ลงรายการ  Sripatum University และ  

มหาวทิยาลัยศรีปทุม (เฉพาะผลงานท่ีเป็นของ ม.ศรีปทมุ) 

 
6. Citation 

ตวัอยา่งการเขียนเอกสารอ้างอิง
ตา่งๆ คลกิศกึษาเพิ่มเติมที่  

http://sripatum-
review.spu.ac.th/doc/35_23-08-
2014_16-59-55.pdf 
        
 

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  
แบบ  APA  (American  Psychological  Association)   
 
 เขียนเอกสารอ้างอิงในวารสาร  

พทุธชาด  โปธิบาล และนานนัท์ ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบ
ในภาษาถ่ิน." วารสารสงขลานครินทร์  ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์,  4 (2), 167-187.   
 
 เขียนเอกสารอ้างอิงในหนังสอื 

1. จมุพต สายสนุทร. (2552). กฎหมายระหวา่งประเทศ (พมิพ์ครัง้ที ่8  
แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: วิญญชูน. 
2. Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science 
research. Boston: Allyn and Bacon. 
 

http://192.168.98.25/simple-search?filterquery=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5+%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B5&filtername=author&filtertype=equals
http://sripatum-review.spu.ac.th/doc/35_23-08-2014_16-59-55.pdf
http://sripatum-review.spu.ac.th/doc/35_23-08-2014_16-59-55.pdf
http://sripatum-review.spu.ac.th/doc/35_23-08-2014_16-59-55.pdf
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 เอกสารการประชุมวิชาการ 
1. ชชัพล มงคลกิ. (2552). การประยกุต์ใช้กระบวนการล าดบัชัน้เชิง
วิเคราะห์ในการจดั ตารางการผลติแบบพหเุกณฑ์: กรณีศกึษาโรงงาน
อตุสาหกรรมผลติยา. ใน การ ประชมุวชิาการการบริหารและการจดัการ
ครัง้ที5่ (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
2. Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, 
K. (2010). Lignocellulosic structural changes after physico-
chemical 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). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายทีเ่ก่ียวกบั
การตายของ ประเทศไทย(รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์. 
2. Jirapanthong, W. (2010). Development of selection model 

to support higher education (undergraduate programs) 
using data mining technique (Research report). Bangkok: 
Dhurakij Pundit University. 

 
 เขียนอ้างอิงผู้แต่งมีสมณศักดิ์ 

พระธรรมวิสทุธิมงคล(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน). (2554). 

นิพพานคือ นิพพาน. กรุงเทพฯ: คณะศิษยานศุิษย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย. 
 

 การเขียนอ้างอิง ที่เป็นผู้แต่งคนเดียว 

นงลกัษณ์  วิรัชชยั. (2545) 
Hoban, J. P. (2001) 

 การเขียนอ้างอิง ที่เป็นผู้แต่งร่วม 

จกัร ติงศภทัย์, จฑุา เทยีนไทย, และค านวณ บญัชา. (2549). 
Miles, R., & Mintzberg, H. (1990) 

 

 

7. Series/Report No. ช่ือชดุของผลงาน มีมากกวา่ 1 ให้คลิก้ Add More 
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8. Identifiers  เป็นการระบชีุเ้ฉพาะทรัพยากรนัน้ ควรระบตุวับง่ชีใ้ห้ทรัพยากร เช่น    

เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสอื (ISBN)                                        

เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN)                                          

ถ้ามกีารระบตุวับง่ชีข้องทรัพยากรมากกวา่ 1 คลืก้ Add More 

 

9. Type ประเภทของเนือ้หา หรือผลงาน เช่น ต ารา บทความ รายงานการประชมุ

วิชาการ หรือวิทยานิพนธ์  

 

10. Language  เลอืกภาษาตามผลงาน 

 

11. Subject Keyword หวัเร่ือง หรือค าที่สอดคล้องในเนือ้หา หรือผลงาน ลงรายการได้ทัง้

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 

12. Abstract บทคดัยอ่ของเนือ้หา 

 
13. Sponsor หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ และให้การสนบัสนนุผลงาน ต้องลงรายการ  เป็น

ภาษาองักฤษ เช่น  Sripatum University  

 

14. Description เป็นข้อความของเนือ้งหาที่บรรยายรายละเอียดที่มีลกัษณะเดน่ของ

ผลงาน เช่น มลัตมิีเดยี หรือ ผลงานนัน้ๆ ที่ประวตัิ ความเป็นมาที่

สร้างสรรค์ เป็นต้น 

 

   15. File Format รูปแบบ หรือประเภทของเนือ้หา ควรเป็น รูปแบบข้อมูล PDF  
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   16. Preview 

 

การลงรายการระบบจะ Preview เพื่อให้ตรวจสอบการลงรายการทัง้หมด

ในข้างต้น 

 

17. License  

 

การท าความเข้าใจยอมรับในข้อตกลง เร่ืองของลขิสทิธ์ิ License 

คลืก้ I Grant the License 

 

  18. Submit  Submission Complete 

 

เมื่อท าความเข้าใจในการบนัทกึข้อมลูเร่ืองของ License ทัง้หมดของ

ระบบ เป็นเสร็จขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลู  

Submit Submission Complete 

 

 


