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Title
TitleAlternative
Creator
CreatorOrganame

CreatorEmail
CreatorAddress
Subject
SubjectControl

SubjectClassification

*ถาเนื้อหาเปนภาษาไทย ควรใสรายละเอียดตาม Element ดวยภาษาไทย*
Data
ตัวอยาง
Title
Title
เนือ้ หาภาษาไทย พิมพชอ่ื เรือ่ งภาษาไทย
เครื่องดื่มน้ํานมถั่วเหลืองผสมแครอท
ชื่อภาษาอังกฤษควรเปนอักษรพิมพใหญสําหรับอักษรตัวแรก
Soy milk product mixed with carrot juice
และชือ่ เฉพาะ
Creator
Creator
ชื่อผูแตง ไมตองมีคํานําหนา ยศ ผศ. รศ. ดร.
สุรีย แถวเที่ยง
ใหใสหนวยงานหลักตามดวย.(เวนวรรค) และตามดวยหนวยงานรอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
* ถามีผูแตงหลายคน ใหลงแยก Element ทั้งชื่อ และหนวยงาน แมวา ผูแตงจะอยู
หนวยงานเดียวกันก็ตาม
ใส Email ของผูแตง มีควรใส ถาไมมีไมตองใส
suree.t@rmutp.ac.th
ไมตองลง
Subject
Subject
ใส Subject เฉยๆ จะเปนคําสําคัญ (keyword)
น้ํานมถั่วเหลือง
ThaSH-ใหลงหัวเรือ่ งโดยใชหนังสือหัวเรือ่ งของคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด สถาบันอุดมศึกษา
Others-ใชตามหัวเรื่องของหนวยงานอื่นๆ
ถั่วเหลือง
แครอท
นม(อาหาร)
เครื่องดื่ม
ใสรายการการเฉพาะเลขหมู ไมตองลงเลขผูแตง
663.64
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*ถาเนื้อหาเปนภาษาไทย ควรใสรายละเอียดตาม Element ดวยภาษาไทย
Data
ตัวอยาง
ไมตองใส เนือ่ งจาก สกอ.เปดเปนทางเลือก วาใสหรือไมก็ได แตที่ใสไปแลว
ก็ไมเปนไร
Publisher
Publisher
1.เนือ้ หาภาษาไทย ลงขอมูลภาษาไทย ลงชื่อหนวยงานทีจ่ ัดทําเปนดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สํานักวิทยบริการและ
2. ลงชือ่ หนวยงานใหญ. (เวนวรรค)ตามดวยหนวยงานยอย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อจังหวัดเต็ม
กรุงเทพมหานคร
ลง e-mail ของหนวยงานที่ทําเปนดิจิทัล
arit@rmutp.ac.th
Contributor
Contributor
1.ใสชื่ออาจารยที่ปรึกษา ไมตองมียศ ศ. รศ. ผศ. ดร.
อมรรัตน เจริญชัย
- ใสบทบาทในชอง ContributorRole
อาจารยที่ปรึกษา
2. ถามีทุน เพิ่ม Element และใหลงชื่อผูใหทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนับสนุนทุน
3. ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษา ใสชื่อประธานคณะกรรมการ และในชองบทบาท
ใส ประธานกรรมการ
Date
Date
ใสเฉพาะป พ.ศ. ถาไมปรากฏปที่ผลิต ใส 0000
2552
DateIssued, DateModified ไมตองใส ระบบจะใสใหเอง
Type
Type
เลือกจากที่ระบบกําหนดไวให ไมตองพิมพใหม
วิทยานิพนธ/Thesis
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Data
ตัวอยาง
Format
Format
เลือกเปน application/pdf เทานั้น
application/pdf
Identifier
Identifier
Copy link ( url) จากคลังปญญามหาวิทยาลัยมาใส
http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/629
Source
Source
ถาหนวยงานเก็บตนฉบับ ใสเลขเรียกหนังสือ ถาไมเก็บ ไมตองใส
663.64 ส867ค
Language
Language
เนื้อหาภาษาไทยเลือก tha
tha
Converage
Converage
ถาเปนเนื้อหาทั่วๆไป ไมตองใส
ใชสําหรับทรัพยากรที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร ใสทั้ง ไทย ไทย
และชื่อจังหวัด โดยแยกใสคนละ Element
อํานาจเจริญ
ไทย (ภาคใต)
Right
Right
-ใสชื่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-ระบบจะขึ้น ©copyrights ใหอัตโนมัติ
ลงรายการขอความการเขาถึง
สามารถเขาใชไดเฉพาะสมาชิกในกลุม ThaiLIS

กรณี เปน วิทยานิพนธตองเพิ่มขอมูล ดังนี้ (แตถาเปนงานวิจัย,บทความ,หนังสือหายาก ไมตอ งใส)
Element
Thesis
Degreename
Level
Descipline
Grantor

Data
Thesis
ใสชื่อเต็มปริญญา
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยผูประสาทปริญญา

ตัวอยาง
Thesis
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท
คหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอตกลงใหม
1. การ save ไฟลเพื่อ Upload เขาระบบ TDC ใหทําการรวมไฟลกอ นแลว save เปนชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก ดังนี้ (ของเกาไมตองแกไข)
ชื่อไฟล
ไฟลที่รวม
01title-illustrations
ปกนอก-ปกใน-ใบอนุมัติวิทยานิพนธ-บทคัดยอ-abstract-กิตติกรรมประกาศสารบัญ-สารบัญภาพ-สารบัญตาราง
02chapter1
บทที่ 1
03chapter2
บทที่ 2
04chapter3
บทที่ 3
05chapter4
บทที่ 4
06chapter5
บทที่ 5
07chapter6
บทที่ 6
08references-biography
บรรณานุกรม-เอกสารอางอิง-ภาคผนวก ก,ข,ค,ง,จ,ฉ-ประวัติการทํางาน

