
คลงัสถาบนั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

Srinakharinwirot University Institutional Repository (SWU IR) เปนคลังขอมูลหรือ

คลังปญญา สําหรับจัดเก็บทรัพยากรที่มีภายในสถาบัน / หนวยงาน ของตนเองใหอยูในรูปแบบ
ดิจิทัล เชน ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ปริญญานิพนธอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส รวม
กลายเปนคลังทรัพยากรสารสนเทศที่มี ลักษณะการจัดเก็บเปนแบบศูนยรวม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดเก็บ รักษา ทรัพยากรที่สําคัญของสถาบัน / หนวยงาน ในประเภทตาง ๆ ไดแก ผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย บุคลากร นิสิต ปริญญานิพนธ  บทความวิชาการ    บทความวิจัย 
รายงานการวจิัย เอกสารการประชุม เอกสารการสัมมนา เอกสาร ประกอบการสอน หนังสือ คูมือ
ปฏิบัติงาน ส่ือมัลติมีเดีย (ไฟลวีดีโอ /ไฟลเสียง /ไฟลภาพ)  เปนตน พรอมทั้งเผยแพรใหผูใชทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน / หนวยงาน สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรเหลาน้ี
ได โดยสิทธ์ิในการเขาถึงและการอนุญาตใหเขาใชงานทรัพยากร อาจแตกตางกันตามนโยบาย
ของสถาบัน / หนวยงาน 

การนําขอมูลเขาคลังสถาบัน (SWU IR) 

1. การเตรียมไฟลขอมูล ตรวจสอบความครบถวนของไฟลเอกสาร (ควรเปนไฟล .pdf)

ใสลายนํ้า ทาํ Bookmark 

2. การต้ังช่ือไฟล ควรต้ังเปนภาษาอังกฤษ ใชอักษรยอภาษาอังกฤษของคณะ ไมควรมี space

เชน คณะวิทยาศาสตร Sci_Sunita_K    

Sci คณะวิทยาศาสตร  Sunita_K คือ ช่ือ-สกุลเจาของผลงาน 

3. การ Upload ไฟลขอมูล การนําขอมูลเขาคลังสถาบัน สามารถ Upload ไฟลเขาไปโดยตรง

ในกรณีที่ตองการเผยแพรแบบสาธารณะ หรือ นาํไฟลเกบ็ใน Google Drive และเลือกรูปแบบ

การเผยแพรไฟล มี 3 รูปแบบคือ  

3.1 Public (เปดเผยแบบสาธารณะ ทุกคนเขาถึงไฟลดิจิทัลได) 

 3.2 SWU Only (อนุญาตเฉพาะประชาคม มศว เทาน้ัน โดย log in ดวย 

      บัวศรีไอด ี(g.swu.ac.th) 

3.3 Closed (ไมเผยแพรไฟลฉบับเต็ม หากตองการตอง Request ไปยัง     

 เจาของผลงานโดยตรง) 



การ Upload ไฟลขอมลู 

กรณีไฟลจาํกัดการเขาถึง ใหเขาถึงเฉพาะประชาคม มศว เทาน้ัน มีวิธีการ ดงัน้ี 

1.ไปยังไฟลที่จัดเกบ็ ใน Google drive คลิกขวา เลือก Get shareable Link  

  
 

 2. คลิกเลือก Srinakharinwirot University แลวคลกิ Copy Link  

  

 

  



 3. นํา Link ใสใน Note pad ซ่ึงได Default ขอความที่ตองการ display ไว 

กรณไีมเผยแพรไฟล ใหเขาไปกําหนด Policy สิทธ์ิการเขาถึงไฟล ที่ Authorizations  

 

 

และเลือกไฟลที่ไมตองการเผยแพร คลิก Edit   และเลือก Withdraw Read  

  

 

  



วธิกีารนาํขอมลูเขาสู SWU IR 

         1. เขาสูหนาจอแรก คลังสถาบัน (SWU IR) http://ir.swu.ac.th/ เลือก เมนู Sign on to  

          เลือก My Repository 

            
ภาพที ่1 หนาจอแรกของ SWU IR  

         2.ลงทะเบียนสําหรับผูนําเขาขอมูล (New User) ระบุ User name และ Password  

          เพ่ือเขาสูระบบโดยใช SWU Passport (บัวศรีไอด)ี  

          
ภาพที ่2 ระบ ุUser name และ Password 

 

         3. เม่ือระบุ User name และ Password เขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาจอ คลังสถาบัน มศว  

       ของผูใชเม่ือตองการนาํเขาขอมูลเขาสูระบบ เลือกรายการ Start a New Submission     
     

 

กรณเีปน New User  
คลกิเพือ่ Register 

 

http://ir.swu.ac.th/
http://ir.swu.ac.th/jspui/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81


         
ภาพที ่3 หนาจอ แสดงรายการของผูใช 

 
 4. คลิกปุม v เลือกคณะ และ Collection ของผูเขียน แลวคลิก Next              

 

ภาพที ่4 หนาจอเลือก Collection 

 

      5. ระบุรายละเอียดของขอมูล (Metadata) ที่จะนาํเขา เชน รายงานการวิจัย 

  

 

                 

 

 
ดูขอมูลที่นําเขาแลว (ถามี) 

 
เลือกเพื่อนําขอมูลเขา 

 

 

 

-  Author:  ช่ือ-นามสกุลผูแตง (คนไทย)  นามสกุล, ช่ือ (คนตางประเทศ) 

-  Advisor: ช่ือ - นามสกุลอาจารยที่ปรึกษาผลงาน   

-  Title:  ช่ือเร่ืองหลักผลงาน (ภาษาไทย)  

-  Other titles:  ช่ือเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) (ภาษาอังกฤษ)  

-  Date of issue : ระบุเฉพาะป พ.ศ. ที่พิมพผลงาน (ปที่แสดงบนหนาปก/ปกใน)   

      กรณเีปนผลงานภาษาอังกฤษ ระบุป ค.ศ. 

-  Abstract : บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถามี)  

-  Publisher:  ภาคหรือสาขาวิชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

-  Type เลอืกชนดิผลงาน เชน Technical Report   

-  Language เลอืก ภาษา (ตามเนื้อหาของผลงาน)  

-  Subject/ Keywords: ระบุคําสาํคัญ  

 คลิก Next 



 

ภาพที ่5 ใสรายละเอียดตางๆ  Author, Title, Other Title, Date of Issues Advisor, Publisher 

 

  ระบ ุPublisher เลอืกชนดิผลงาน (Type) เลือกภาษา (Language)     

 

   กําหนดคาํสาํคญั (Keyword) บทคดัยอภาษาไทย ภาษาองักฤษ (แยก element) และ    

      Description  

 

ช่ือ นามสกุล ในชองเดียวกัน ตองการเพิ่มช่ือ            คลิก Add More 
 

 
ช่ือเรื่องตามเน้ือหา 
 

ช่ือเรื่องภาษาอื่น 
 

ปพิมพ 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิจัย  
 
ช่ือภาควิชา   มหาวิทยาลัย...  
 

เลือกชนิดผลงาน...  
 

กําหนดคําสําคัญ  
 

บทคัดยอ  
  คลิก Next 

 

 

 คลิก Next 

 

 เลือกภาษา 



   6. ปรากฏหนาจอ คลิก Select a file or drag & drop files เลือกไฟลขอมูลที่ตองการ 

    อัพโหลด คลกิ Next

 

ภาพที ่6 เลือกไฟลขอมูลที่ตองการอัพโหลด   

 

ภาพที่ 7 การอัพโหลดไฟลขอมูล 

 

ภาพที่ 8 รายละเอียดไฟลขอมูลที่อัพโหลด  

 

ปรากฏช่ือไฟลขอมูลที่อัพโหลด  
 

รายละเอียดแฟมขอมูลที่อัพโหลด                                                         

 

 

  คลิก Next 

 คลิก Next 

 คลิก Next 

เลือกไฟล  



  7. ปรากฏหนาจอ ตรวจสอบรายละเอียด เพ่ือยืนยนัการสงขอมูลเขาระบบ 

 

   

ภาพที่ 9 ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลที่นําเขา 

  

 

 คลิก Next 



8. ปรากฏหนา ขอตกลงการอนุญาตเผยแพรเน้ือหา คลิกปุม I Grant the License

ภาพที่ 10 ขอตกลงการอนุญาตเผยแพรเน้ือหา 

9. ระบบแสดงหนาจอยืนยันการส้ินสุดการนําเขาขอมูล ระบบจะสงขอมูลไปยังขั้นตอนการ

ทํางานที่มีการกําหนดไวแลว และผูดูแลระบบจะไดรับการแจงเตือนทาง email ทันทีที่มี 
ขอมูลเขาไปในคลังสถาบนั       

ภาพที่ 11 แสดงการนาํขอมูลเขาระบบไดสําเร็จ 

 คลิก 

 ตองการนาํขอมูลเขาใน Collection 
นี้ตอ  คลกิ 

 กลับไป Communities และ Collection 

ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2564  

ปภาดา นอ้ยคาํยาง

ฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 

สาํนกัหอสมุดกลาง โทร 02 2584002-3 


