คูมือการนําเขาขอมูลวิทยานิพนธและการศึกษาเฉพาะบุคคลในระบบ DSpace สําหรับนักศึกษา
การเตรียม File สําหรับupload
***ใหนักศึกษาเตรียม File ผลงาน (IS/THESIS) ตามรายละเอียดดังนี้***

1. บันทึกขอมูลเปน .pdf รวมขอมูลเปน 1 ไฟล เรียงลําดับเนื้อหาดังนี้

1.1 หนาชื่อเรื่อง (Title) (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1.2 หนาอนุมัติ (Approve)
1.3 หนาบทคัดยอ (Abstracts) (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1.4 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
1.5 สารบัญ (Content) ไดแก สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบ
1.6 สวนเนื้อหา ไดแก บทที่ 1-5 (บางสาขามีบทที่ 6)
1.7 บรรณานุกรม (Bibliography)
1.8 ภาคผนวก (Appendix)
1.9 ประวัติเจาของผลงาน (Biodata)

2. ตั้งชื่อไฟลเปนภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพเล็ก) โดยใช ชื่อนักศึกษา_อักษร 4 ตัวแรกของนามสกุล
เชน ชื่อ Chirapasr นามสกุล Kongpoolsilpa

จะตั้งชื่อFileวา chirapasr_kong

3. ใสลายน้ำ ตรามหาวิทยาลัยกรุงเทพ download ลายน้ำไดจาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย
graduateschool.bu.ac.th

การนําขอมูลเขาสูระบบ
1. เปด Browser และใส URL ใน Address Bar ดังนี้
http://dspace.bu.ac.th/jspui
1

หรือ

http://www.bu.ac.th/ และ คลิกที่ เมนูรวมงานวิชาการ
1

Click

2. คลิกเมนู My DSpace ดานซาย เพื่อเขาใชงาน ดังรูป

2

Click

3. ใส User Name และ Password คือ Login เดียวกับ E-mail ของมหาวิทยาลัย แตไมตองใส

@bu.ac.th

4. คลิกปุม Login ดังรูป

3
4

จะปรากฏหนาจอซึ่งจะแตกตางกันไปตามสิทธิ์ในการเขาถึงของแตละบุคคล ดังรูป
5. คลิก Home

5

Click

6. คลิกเลือกเมนู Graduate School เพื่อการอัพโหลดขอมูล

6

Click

7. หลังจากคลิกเมนู Graduate School จะปรากฏหนาจอเพื่อเลือกเลือกระดับการศึกษา ใหคลิกเลือก
ระดับการศึกษาตามระดับการศึกษาของผลงานที่จะอัพโหลด ไดแก Doctoral Degree หรือ Master
degree ดังรูป

Click

หรือ

Click

7

8. เมื่อเลือกระดับการศึกษาแลวจะปรากฏหนาจอใหเลือกประเภทของผลงาน (Collection) ที่จะอัพโหลด
ไดแก Independent Studies (การคนควาอิสระ) หรือ Theses (วิทยานิพนธ)

Click

8

หรือ
Click

8

9. ตรวจความถูกตองของคลัสเตอรและระดับการศึกษาอีกครั้ง
หลังจากนั้นคลิกเลือก “Submit to This Collection” เพื่อเริ่มดําเนินการอัพโหลดขอมูล ดังรูป
ตรวจความถูกตองของคลัสเตอร และ
ระดับการศึกษาอีกครั้งกอน submit

9

Click

10. เมื่อคลิก “Submit to This Collection” จะปรากฏหนาจอ ใหคลิก  ทั้ง 3 ชอง
11. กดปุม Next

Click ทั้ง 3 ชอง
10

11
click

12. หลังจากคลิก Next จะปรากฏหนาจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมที่จะตองกรอกขอมูล ใหดําเนินการ
กรอกขอมูลในแต element ไดแก Author Title Other Titles Year Publisher Type และ Language
ใหครบถวนสมบูรณ (หลักเกณฑในการกรอกขอมูลแตละ element ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) และคลิก
Next ดังรูป

12
12.1

กรณีมี Authors/
Advisors และ
Other Title มากกวา
2 สามารถคลิก
Add More เพื่อเพิ่มได

ใสเฉพาะชื่อ นามสกุล และบรรดาศักดิ์
เชน คุณหญิง / Sir / พระ / มรว.
ไมใส นาย นาง นส. ดร. รศ. ผศ.
ยศทหาร/ตํารวจ
12.2

- ใชชื่อเรื่องตามหนาปกใน
- ใชภาษาเดียวกับเนื้อหา

12.3

ใชปปฏิทินปจจุบัน
12.4 เนื้อหาภาษาไทยใชป พ.ศ.
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ใชป ค.ศ.

12.5

เลือกประเภทของผลงาน
Thesis หรือ Independent Study

12.7
12.8

Click

Add More

- ใสชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ใชตัวพิพมใหญเฉพาะ
ตัวแรกของชือ่ เรื่องและ
ตัวแรกของชื่อเฉพาะ

เนื้อหาภาษาไทยใชคําวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ใชคําวา Bangkok University

12.6

เลือกภาษาตามเนื้อหา

Click

13. กรอกขอมูล Subject Keywords (คําสําคัญ) โดยใชภาษาเดียวกับเนื้อหา สามารถนําคําหรือวลีที่อยูใน
ชื่อเรื่องและบทคัดยอมาใชเปนคําสําคัญ กรณีงานวิจัยเปนภาษาไทยแตชื่อเรื่องหรือบทคัดยอภาษาไทยมีคําที่
เปนภาษาอังกฤษ สามารถนําคําหรือวลีที่เปนภาษาอังกฤษมาใชเปนคําสําคัญได เชน IS ชื่อ "การประยุกตใช
Skype ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานขององคการ" สามารถนําคําวา Skype มาใชเปนคําสําคัญได
14. กรอกขอมูล Abstract กรณีมี Abstract 2 ภาษาใหใสเปนภาษาไทยกอน สวนภาษาอังกฤษ คลิก
Add More เพื่อเพิ่มขอมูล abstract ภาษาอังกฤษ ดังรูป

คําสําคัญของงานวิจัย

ใชภาษาเดียวกับเนื้อหา
- สามารถนําคําหรือวลีที่อยูในชื่อเรื่องและ
บทคัดยอมาใชเปน สําคัญ(keyword) ได
- กรณีงานวิจัยเปนภาษาไทยแตชอื่ เรื่อง
หรือบทคัดยอมีคําที่เปนภาษาอังกฤษ
สามารถนําคําหรือวลีภาษาอังกฤษมาใช
เปนคําสําคัญได

13

กรณีมี Keywords
มากกวา 2
สามารถคลิก Add
More เพื่อเพิ่มได

14
เนื้อหาเปนภาษาไทย ใหลงบทคัดยอทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยพิมพ
บทคัดยอภาษาไทยกอน แลว Click Add More เพื่อพิมพ Abstarct ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ ใหลง Abstract ภาษาอังกฤษ อยางเดียว

15. หลังจากนัน้ กรอก Description ใหสมบูรณ (วิธีการกรอกขอมูลสวน Description ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก)
16. คลิก Next เพื่อ Upload File
ไมตองกรอกขอมูล

15
Description ใหกรอก ชื่อยอปริญญา ชื่อสถาบัน และปการศึกษาที่จบ ดังนี้
- วิทยานิพนธ (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา(ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปการศึกษาที่จบ การศึกษา
เชน วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Thesis (M.Com.Arts)--Global Communication, Graduate School, Bangkok University, 2014
Thesis (Ph.D.)--Knowledge Management and Innovation Management, Graduate School,
Bangkok University, 2014
- การคนควาอิสระ (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา (ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปการศึกษาที่จบ
เชน การคนควาอิสระ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Independent Study (M.B.A)--Graduate School, Bangkok University, 2014
Independent Study (M.Com.Arts)--Strategic Communications, Graduate School, Bangkok
University, 2014

*** ดูตัวอยางสาขาอื่นๆที่หนาถัดไป

16
Click

ตัวอยาง Description
วิทยานิพนธ (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา (ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปการศึกษาที่จบ
การคนควาอิสระ (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา (ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปการศึกษาที่จบ
Doctor of Philosophy in Knowledge Management and Innovation Management
Thesis (Ph.D.)--Knowledge Management and Innovation Management, Graduate School, Bangkok University, 2014
Doctor of Philosophy in Communication Arts
Thesis (Ph.D.)--Communication Arts, Graduate School, Bangkok University, 2014
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Thesis (M.B.A.)--Graduate School, Bangkok University, 2014
การคนควาอิสระ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Independent Study (M.B.A.)--Graduate School, Bangkok University, 2014
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา
วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (บธ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สําหรับนักศึกษารหัส 750xxxxxxx – 754xxxxxxx)
วิทยานิพนธ (นศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (นศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ (สําหรับนักศึกษารหัส 755xxxxxxx เปนตนไป)
วิทยานิพนธ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)
Thesis (M.Com.Arts)--Global Communications, Graduate School, Bangkok University, 2014
Independent Study (M.Com.Arts)--Global Communications, Graduate School, Bangkok University, 2014
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ (น.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (น.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน (สําหรับนักศึกษารหัส 750xxxxxxx – 754xxxxxxx)
วิทยานิพนธ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารจัดการออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (สําหรับนักศึกษารหัส 755xxxxxxx เปนตนไป)
วิทยานิพนธ (สถ.ม.)--สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (สถ.ม.)--สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว
วิทยานิพนธ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วิทยานิพนธ (วท.ม.)--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (วท.ม.)--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557

หลังจากกรอก Description แลว ใหเตรียมFile สําหรับ upload ดังนี้
การอัพโหลดไฟลวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ จะอยูใน Element Document file

***ไฟลที่จะนํามาupload ตอง 1) รวมขอมูลทั้งเลมเปน ไฟลเดียว
2) Save ไฟล เปน PDF
3) ใสลายน้ําโลโก ของมหาวิทยาลัย
(ขั้นตอนในการรวมไฟลและใสลายน้ําดูเพิ่มที่ website บัณฑิตวิทยาลัย)
17. หลังจากเตรียมไฟลพรอมแลว ใหคลิก Browse เพื่อเลือกไฟลที่ตองการอัพโหลดปรากฏหนาจอดังรูป
18. จากนั้นคลิก Next

17
Click

ไมตองกรอกขอมูล

18
Click
เลือก File ที่ตองการ upload

เมื่อเลือกไฟลที่ตองการแลวจะปรากฏหนาจอ ดังรูป
19. ตรวจสอบชื่อ ไฟล ที่ตองการ upload
20. คลิก Next

19

ตรวจสอบชื่อ File
ที่ตองการ upload

20

Click

จะปรากฏหนาจอ ดังรูป
21. ถามีขอความ File Upload Successfully (การ upload สมบูรณ) คลิก Next

21
Click

22. เมื่อคลิก Next จะปรากฏหนาจอ ที่แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมในแตละ element ใหตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง หากขอมูลสมบูรณ คลิก Next ดังรูป

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

22
Click

23. ระบบจะใหอานขอกําหนดของการอนุญาตใหใชสิทธิ์ ใหคลิก I Grant the License เพื่อยอมรับเงื่อนไข

23
Click

24. ระบบจะปรากฏหนาจอแสดงวา Submission Complete! “การสงขอมูลเขาระบบสําเร็จ”
คลิก Go to My DSpace เพื่อตรวจสอบวาผลงานได submitted แลว ดังรูป

224

Click เพื่อตรวจสอบ

25. จะปรากฏหนาจอที่แจงวาการ submit อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติ (Appove) โดยบัณฑิตวิทยาลัย

225

แจงวางานที่ submit อยูระหวางดําเนินการ
ตรวจสอบและอนุมัติ (Appove) โดยบัณฑิตวิทยาลัย

26. หากตองการตรวจสอบสถานะของผลงานสามารถเขาไปตรวจสอบไดโดยคลิก “My Dspace”
จะปรากฏหนาจอ ดังรูป

แจงวามีงานที่ accept แลว
ตามชื่องานดานลาง

27. หากงานถูกตีกลับ (Reject) จะมี e-mail จาก bu_dspace@bu.ac.th แจงไปยังเจาของผลงาน ดังรูป

แจงวางานถูก reject โดย...
แจงวางานถูก reject เพราะ ....

แจงวางานยังไมไดถูกลบ นศ.สามารถเขาไปแกไข
ไดที่ “My DSpace” Page http://dspace2.bu.ac.th/mydspace

28. เจาของผลงานจะตองดําเนินการแกไขงานใหม โดย
คลิก “My Dspace” และพิมพ User name และ Password
ระบบจะแจงวาผลงานที่เรา submit ไมสมบูรณ คลิก Open ดังรูป

แจงวามีงานที่ submit ไม
สมบูรณ ตามชื่องานดานลาง

Click

29. หลังจากคลิก Open แลว คลิก Edit ดังรูป

Click

30. จะปรากฏหนาจอ ใหคลิก next ดังรูป

Click

31. จะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียดของแตละ element ที่เคยลงไว หากตองการแกไขในสวนใด
ใหแกไขใหสมบูรณทุกหนา และคลิก next ดังรูป

Click

32. คลิก next จนกระทั่งปรากฏหนาจอ License คลิก I Grant the License ดังรูป

Click

33. ระบบจะแจงวา “การ submit สมบูรณ” (Submission Complete ! ) ดังรูป

แจงวาการ submit สมบูรณ

เสร็จสิ้นการนําเขาขอมูลสู โปรแกรม DSpace

หมายเหตุ :
 หลังเสร็จสิ้นการนําขอมูลเขาสูระบบแลว เมื่อนักศึกษาเขาไปตรวจสอบสถานะการอัพโหลด พบ
ระบบแจงวา "Submission in workflow process" หมายความวา การอัพโหลดอยูระหวางการ
ดําเนินงานใหผูดูแลระบบของบัณฑิตวิทยาลัย Approve
 เมื่องาน Approve แลว จะมี Email จากระบบแจงนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาตอง print Email
ดังกลาวสงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปนหลักฐาน

ภาคผนวก
การลงรายการประเภทวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Theses / Independent Studies)
1. Authors
1.1 ผูแตง (Authors) ที่มีบรรดาศักดิ*์
ชาวไทย เชน คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ลง
Authors
สุชาดา กีระนันทน, คุณหญิง
ชาวตางชาติ เชน Sir Alexander Chapman Ferguson ลง
Authors
Ferguson, Alexander Chapman, Sir
1.2 ผูแตง (Authors) ที่ไมมีบรรดาศักดิ์
ชาวไทย เชน กมลรัตน พวงแพ ลง
Authors
กมลรัตน พวงแพ
ชาวตางชาติ เชน John Smith
Authors
Smith, John
1.3 ผูแตง (Authors) ที่เปนพระภิกษุหรือสามเณร
พระภิกษุ เชน พระอัครพล กิติวุฒโฑ ลง
Authors
พระอัครพล กิติวุฒโฑ
สามเณร เชน สามเณรวัฒนา บุญเยี่ยม
Authors
สามเณรวัฒนา บุญเยี่ยม
หมายเหตุ
*บรรดาศักดิ์ ไดแก ม.จ. ม.ร.ว. ม.ล. คุณหญิง ทานผูหญิง Sir* ไมรวมถึงตําแหนงทางวิชาการ เชน
ศ. รศ. ผศ. ยศทางทหารและตํารวจ เชน พ.อ. (พิเศษ) ร.อ. ร.ท. ร.ต. วาที่ ร.ต. คํานําหนานาม เชน นางสาว นาง
และนาย ตําแหนงหรือคุณวุฒิ เชน ดร.

2. Title
ลงรายการชื่อเรื่องตามหนาปกใน โดยมีหลักเกณฑดังนี้
2.1 ชื่อเรื่องหนาปกในที่มี 2 ภาษาใหเลือกลงที่ ชื่อเรื่องตามภาษาของเนื้อหา เชน วิทยานิพนธและ
การศึกษาเฉพาะบุคคล มีเนื้อหาเปนภาษาไทย ใหลงชื่อเรื่องภาษาไทย สวนชื่อเรื่องภาษาอื่นใหลงที่ Other titles
2.2 ชื่อเรื่องภาษาตางประเทศใหยึดกฎเกณฑตามรูปแบบหนาชื่อเรื่องของบัณฑิตวิทยาลัย เชน
The Protection of the Parody Work According to Thailand Copyright Act
ลง The Protection of the Parody Work According to Thailand Copyright Act

3. Advisor ใชหลักเกณฑการลงรายการแบบเดียวกับการลงรายการ Authors กรณีที่มีอาจารยที่ปรึกษา
(advisor ) มากกวา 1 คน ใหลงรายการทุกคนตามลําดับที่ปรากฏในหนาอนุมัติ โดยกดปุม Add more

4. Other Title
กรณีมีชื่อเรื่อง 2 ภาษา ใหลงชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่งที่เขียนดวยภาษาอื่นที่ไมใชภาษาเดียวกับเนื้อหา โดยใช
หลักเกณฑการลงรายการแบบเดียวกับการลงรายการ Title

5. Date of Issue
ใหลงรายการปที่จัดพิมพลาสุดโดยพิจารณาจาก หนาลิขสิทธิ์ หนาอนุมัติ และหนาบทคัดยอ ตามภาษา
ของเนื้อหา ภาษาไทย ลงป พ.ศ. และภาษาตางประเทศ ลงป ค.ศ. ในชอง Year

6. Publisher
ลงรายการที่ชื่อมหาวิทยาลัยตามภาษาของเนื้อหา โดยภาษาไทย ลง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
ภาษาตางประเทศ ลง Bangkok University

7. Citation
ไมตองลงรายการ

8. Series/Report No.
ไมตองลงรายการ

9. Type

เลือกรายการตามประเภทของผลงาน
วิทยานิพนธ เลือกคําวา Theses
การศึกษาเฉพาะบุคคล เลือกคําวา Independent Studies

10. Language
ใหเลือกภาษาของเนื้อหา

10. Subject Keywords
คําสําคัญ (keyword) เปนคําหรือวลีที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหาของวิทยานิพนธ / การศึกษาเฉพาะบุคคล
ในการลงรายการคําสําคัญ (keyword) ใหลงตามภาษาของเนื้อหา โดยสามารถนําคําหรือวลีที่อยูในชื่อเรื่องและ
บทคัดยอมาใชเปนสําคัญ (keyword) ได

11. Abstract
กรณีเนื้อหาเปนภาษาไทย ใหลงบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดยอภาษาอังกฤษ ให
ไปลงเพิ่มโดยกดปุม Add more
กรณีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ ใหลงบทคัดยอเฉพาะภาษาอังกฤษ

12. Sponsors
ไมตองลงรายการ
13. Description
ใหลงชื่อยอปริญญา ชื่อสถาบัน และปที่จบ โดยลงรายการดังนี้
13.1 วิทยานิพนธ (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา (ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
ปการศึกษาที่จบ
ตัวอยาง วิทยานิพนธ (บธ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Thesis (M.A.)--Graduate School, Bangkok University, 2014
Thesis (Ph.D.)--Graduate School, Bangkok University, 2014
13.2 การศึกษาเฉพาะบุคคล (ชื่อยอปริญญา)--สาขาวิชา (ถามี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
ปการศึกษาที่จบ
ตัวอยาง การคนควาอิสระ (นศ.ม.)--บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
การคนควาอิสระ (นศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557
Independent study (MBA)--Graduate School, Bangkok University, 2009
15. Document File
เปนการอัพโหลดไฟลการศึกษาเฉพาะบุคคลและวิทยานิพนธ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
15.1 บันทึกขอมูลเปน .pdf โดยรวมขอมูลเปน 1 ไฟล โดยเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้
1) หนาชื่อเรื่อง (Title) (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) หนาลิขสิทธิ์
3) หนาอนุมัติ (Approve)
4) หนาบทคัดยอ (Abstracts) (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5) กิตติกรรมประกาศ (Acknoledgement)
6) สารบัญ (Content) ไดแก สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบ
7) สวนเนื้อหา ไดแก บทที่ 1-5 (บางสาขามีบทที่ 6)
8) บรรณานุกรม (Bibliography)
9) ภาคผนวก (Appendix)
10) ประวัติเจาของผลงาน (Biodata)
11) ขอตกลงวาดวยการอนุญาตใหใชสิทธิ (License Agreement)
15.2 ตั้งชื่อไฟลเปนภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพเล็ก) โดยใชชื่อเจาของผลงาน_อักษร 4 ตัวแรกของนามสกุล
เชน jutamas_ingp เปนตน
15.3 ใสลายน้ํา
16. File Description
ไมตองลงรายการ

