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อภธิานศพัท ์
 

ค าอธบิายค าศพัทห์อ้งสมดุ 
 

2D Graphic (กราฟฟิก 2 มติ)ิ 
เป็นค ำศัพทท์ีใ่ชใ้นแคตำล็อก (บัญชรีำยกำร) เพือ่บรรยำยงำนศลิปะดำ้นสำยตำ เชน่ภำพพมิพห์รอืโปสเตอร ์ 

 

3D Object (วตัถุ 3 มติ)ิ 
สิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่ป็นสมบัตขิองหอ้งสมดุ เชน่ แล็ปท็อป หรอื หฟัูง 

  

3 Day Loan Collection (สิง่ทีย่มืได ้3 วนั) 
สิง่ (คอลเล็คชัน่) ทีย่มืได ้3 วันเป็นสิง่ทีเ่ป็นทีต่อ้งกำรมำก เชน่ถำ้เป็นหนังสอื จะมฉีลำกตดิทีส่ันหนังสอืวำ่ THREE DAY 

LOAN คอื ยมืไดแ้คส่ามวนั  
 

Abstract (บทสรุป) 
บทสรปุของบทควำมหรอืเอกสำร โดยปกตมิักจะอยูท่ีห่นำ้ตน้ๆ ของเอกสำร รำยกำรบทสรปุอำจปรำกฏอยูใ่นดรรชน ี(อนิ
เด็กซ)์ บำงอัน  
 

Authentication (การรบัรองวา่เชือ่ถอืได)้ 
โปรดดู EZProxy 

 

Available (มไีวบ้รกิาร) 
เป็นค ำศัพทท์ีใ่ชใ้นแคตำล็อกเพือ่แสดงใหท้รำบว่ำสิง่ของเครือ่งใชใ้นหอ้งสมดุทีม่ใีหย้มืไดใ้นขณะนัน้  

 

Call Number (หมายเลขของวตัถแุตล่ะชิน้) 
เป็นกลุม่หมำยเลขผสมตัวอักษร ซึง่ตดิอยูก่ับสิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆในหอ้งสมดุ เพือ่จะไดท้รำบวำ่วัตถชุ ิน้นัน้คอือะไร ตัง้อยู่
ตรงไหน และเรยีงอยูบ่นชัน้ตำมล ำดับกอ่นหลังอยำ่งไร โดยปกต ิฉลำกทีต่ดิหมำยเลขนีจ้ะอยูบ่นสันของหนังสอืแตล่ะเลม่ 

 

Citation (ค าสดุด)ี 
ดกูำรอำ้งองิ 

 

Curric (หลกัสตูร) 
กำรสะสมรวบรวมหลักสตูรทีเ่รยีกว่ำ เคอรคิวิลัม คอลเล็คชัน่ เป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่ส ำหรับนักศกึษำดำ้นศกึษำศำสตรร์ะหวำ่ง
กำรหำทีล่งทีเ่หมำะสม คอลเล็คชั่นนีร้วมถงึหนังสอื (ประเภทนวนยิำยและไมใ่ชน่วนยิำย) ชดุอปุกรณ ์และแหลง่ทรัพยำกร
อืน่ๆ 

 

Due Date (วนัถงึก าหนดสง่คนื) 

นีค่อืวันทีท่ีท่ำ่นจะตอ้งสง่คนืสิง่ตำ่งๆ ทีย่มืจำกหอ้งสมดุใหก้ับหอ้งสมดุ  

 

EndNote (software) (เอ็นโนต้) (ซอฟตแ์วร)์  
EndNote เป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรม์ำตรฐำนส ำหรับกจิกำรนี ้ใชใ้นกำรพมิพแ์ละกำรบรหิำรเรือ่งตำ่งๆ เชน่ชวีประวัต ิค ำสดดุ ี
และค ำอำ้งองิ  
 

EZProxy (อแีซดพร็อกซีย่)์ 
เป็นซอฟตแ์วรท์ีม่หำวทิยำลัยใชใ้นกำรอนุญำตใหนั้กศกึษำและพนักงำนเขำ้ถงึแหลง่ทรัพยำกรออนไลน ์ดว้ยกำรใชช้ือ่ผูใ้ช ้

และรหัสผำ่นอเีมล UTAS ของทำ่น  

       Thai 
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Folio / eFolio (โฟลโีอ / อเิล็คตรอนกิโฟลโิอ) 
เป็นคอลเล็คชัน่ทีป่ระกอบดว้ยหนังสอืทีม่ขีนำดเลม่ใหญเ่ป็นอันมำก คอืมขีนำดใหญก่วำ่หนังสอืสว่นใหญข่องคอลเล็คชัน่ภำยใน
หอ้งสมดุ 

 

 

 

Hold (เก็บไวใ้ห)้ 
คอืสิง่ทีท่ำงหอ้งสมดุเก็บไวส้ ำหรับลกูคำ้ (เพทรอน) สิง่ทีห่อ้งสมดุเก็บไวเ้หลำ่นีจ้ะอยูบ่นชัน้ส ำหรับเก็บสิง่ทีเ่ก็บไวใ้ห ้โดยเรยีง
ตำมล ำดับตัวอักษรของนำมสกลุของลกูคำ้  

 

Holdings (สิง่ทีเ่ก็บไวใ้ห)้ 
เมือ่กลำ่วถงึทีเ่ก็บสิง่ตำ่งๆ หรอืคอลเล็คชัน่โดยเฉพำะของหอ้งสมดุ นีเ่ป็นกำรหมำยถงึสิง่ทัง้หมดทีห่อ้งสมดุเก็บไว ้เมือ่กลำ่วถงึ
ถงึสิง่หนึง่สิง่ใดโดยเฉพำะ นีเ่ป็นกำรหมำยถงึฉบับ (ค็อปป้ี) ทีห่อ้งสมดุเป็นเจำ้ของ  

 

In cataloguing (ในการจดัท าแคตาล็อก) 
หมำยถงึสิง่ตำ่งๆทีถ่กูจัดหำมำส ำหรับคอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุ แต่สิง่เหลำ่นีอ้ำจก ำลังอยูใ่นระหวำ่งกรรมวธิผีำ่นทำงระบบกำร
จัดแคตำล็อก เพือ่กำรยมืของผูใ้ชห้อ้งสมดุ  

 

In transit (อยูใ่นระหวา่งการโยกยา้ย) 
สิง่ตำ่งๆ ทีก่ ำลังอยูใ่นระหว่ำงกำรโยกยำ้ยจำกหอ้งสมดุแหง่หนึง่ไปยังหอ้งสมดุอกีแหง่หนึง่ 

  

ISBN / ISSN (ไอเอสบเีอ็น / ไอเอสเอสเอ็น) 
ไอเอสบเีอ็น (หมำยเลขหนังสอืมำตรฐำนระหวำ่งประเทศ) เป็นหมำยเลขพเิศษทีผู่พ้มิพเ์ขยีนก ำกับไวก้ับชือ่ของหนังสอื สว่นไอ

เอสเอสเอ็น (หมำยเลขตำมล ำดับมำตรฐำนระหวำ่งประเทศ) เป็นหมำยเลขพเิศษทีเ่ขยีนก ำกับสิง่พมิพต์อ่เนือ่ง (ซเีรยีล) / 
วำรสำร / หนังสอืพมิพ ์หมำยเลขเหลำ่นีท้ ำขึน้เพือ่จุดประสงคข์องกำรชีตั้ว  

 

Item (สิง่ของ) 
หมำยถงึวัตถตุ่ำงๆ ทีเ่ป็นชิน้เป็นอันในคอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุ เชน่ หนังสอื ดวีดี ีและหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้  

 

Lib Use Only (สิง่ทีใ่ชไ้ดเ้ฉพาะในหอ้งสมุดเทา่น ัน้) 
หมำยถงึสิง่ตำ่งๆ ทีใ่ชไ้ดเ้ฉพำะในหอ้งสมดุเทำ่นัน้  

 

Library Resources (แหลง่ทรพัยากรหอ้งสมุด) 
หมำยถงึสิง่ตำ่งๆ ทีอ่ยูใ่นคอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุ (ภำพพมิพ ์และ อเิล็คตรอนกิ) และอำจหมำยถงึคูม่อืแนะน ำวชิำและกำร
สอนพเิศษทำงออนไลนท์ีห่อ้งสมดุเป็นผูจั้ดท ำขึน้มำ  

 

Lost and Billed (สิง่ของทีสู่ญหายและการเรยีกเงนิชดใช)้ 
สิง่ใดก็ตำมทีผู่ย้มืไมส่ง่คนืตำมก ำหนดจะถกูกำวำ่สญูหำย และผูใ้ชห้อ้งสมดุผูนั้น้จะถกูเรยีกเก็บเงนิส ำหรับสิง่ยมืทีส่ญูหำย และ
ของสิง่นัน้จะไมม่ใีหย้มือกีตอ่ไป  

 

Manuscript (ตน้ฉบบั) 
งำนทียั่งไมไ่ดม้กีำรจัดพมิพห์รอืงำนทีเ่ขยีนดว้ยมอื  

 

Manuscript Map (แผนทีท่ ีเ่ขยีนดว้ยมอื) 
กำรแสดงใหเ้ห็นแผนทีท่ีเ่ขยีนดว้ยมอืของบรเิวณเฉพำะแหง่หนึง่แหง่ใด 

 

Manuscript Music (ดนตรตีน้ฉบบั) 
บทเพลงทีแ่ตง่ขึน้แตยั่งไมม่กีำรพมิพเ์ผยแพร่  

 

Microfiche (ไมโครฟิช) 
ภำพทีล่ดขนำดลงดว้ยกลอ้งถำ่ยแลว้ถกูน ำมำผลติใหมใ่นแผน่ฟีลม์ขนำด 4 x 6  
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Microfilm (ไมโครฟีลม์) 
ภำพทีล่ดขนำดลงดว้ยกลอ้งถำ่ยบนฟีลม์ 35 มม 

  

Microform (ไมโครฟอรม์) 
เป็นค ำนยิำมทั่วๆไปส ำหรับสือ่ทีใ่ชไ้มรโคอเิมจ อำท ิเชน่ ไมโครฟิช หรอื ไมโครฟีลม์  

 

Missing (การสญูหาย) 
สิง่ของในหอ้งสมดุทีห่ำยไปจำกคอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุ และไมม่ใีหย้มืในขณะนัน้  

 

My Library (หอ้งสมุดของฉนั)  
เป็นบัญชอีอนไลนท์ีท่ำ่นสำมำรถบรหิำรหลักฐำนกำรยมื ทำ่นสำมำรถตรวจสอบไดว้ำ่สิง่ทีท่ำ่นยมืมำถงึก ำหนดสง่คนื หรอืยัง หรอื
ทำ่นตอ้งกำรจะยมืตอ่ หรอืเพือ่ตรวจดสูิง่ทีห่อ้งสมดุเก็บไวใ้หท้ำ่นหรอืสิง่ทีท่ำ่นจองไว ้หรอืแกไ้ขทีอ่ยูอ่เีมลของทำ่นเองเพือ่กำร
ตดิตอ่ของหอ้งสมดุ หรอืเรือ่งอืน่ๆ 

 

Music Recording (การบนัทกึเสยีงดนตร)ี 
กำรบันทกึเสยีงดนตรทีีแ่ตง่ขึน้ มักจะใชแ้ผน่ซดีเีพือ่กำรรักษำรปูแบบ (ฟอรแ์ม็ท) นี ้ 

 

Music Score (โนต้ดนตร)ี 
บทประพันธด์นตรทีีเ่ขยีนหรอืพมิพซ์ ึง่ไดรั้บกำรจัดพมิพเ์ผยแพร่  

 

Newly Acquired (สิง่ตา่งๆ ทีไ่ดม้าใหม)่ 
สิง่ทีห่อ้งสมดุไดม้ำใหมแ่ตยั่งไมไ่ดร้ับกำรจัดกำรตำมขัน้ตอนอยำ่งสมบรูณ์ แตท่ำ่นสำมำรถลงชือ่ยมืสิง่เหลำ่นีไ้ด ้ 

 

On Holdshelf (สิง่ทีเ่ก็บไวบ้นช ัน้เก็บไวใ้ห)้ 
หอ้งสมดุจะเก็บสิง่ทีผู่ใ้ชห้อ้งสมดุตอ้งกำร โดยผูใ้ชห้อ้งสมดุคนอืน่จะยมืสิง่นัน้ไมไ่ดใ้นระยะนี ้ 

 

On Loan (สิง่ทีย่มืไป) 
หมำยถงึสิง่ตำ่งๆ ในหอ้งสมดุทีถ่กูยมืไป จะเห็นวันทีต่อ้งสง่คนื เมือ่สิง่ของชิน้นัน้ถงึก ำหนดสง่คนื  

 

On Order (สิง่ทีส่ ัง่ไปแลว้) 
สิง่ทีห่อ้งสมดุสั่งไปแลว้เพือ่คอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุ แตยั่งไมไ่ดรั้บ  

 

Online Video/Streaming Online (ออนไลน ์วดิโีอ / สตรมีมงิ ออนไลน)์ 
ดเูนือ้หำวดิดีจิติอลไดท้ำงออนไลน ์ 

 

Overdue (เกนิเวลายมื) 
หมำยถงึสิง่ทีย่มืไปและยังไมส่ง่คนืหอ้งสมดุ หรอืแจง้กำรยมืตอ่ ทำ่นสำมำรถตรวจสอบหลักฐำนกำรยมืไดท้ำงออนไลน ์หรอื

ใน มำย ไลบรำรีย่ ์ 

 

Pickup Location (สถานทีส่ าหรบัการไปรบัสิง่ทีย่มืไว)้ 
เมือ่สิง่ทีท่ำ่นตอ้งกำรมำถงึแลว้ ท่ำนสำมำรถไปรับไดท้ีห่อ้งสมดุทีร่ะบชุือ่มำ  

 

Printed Map (แผนทีพ่มิพ)์ 
กำรแสดงใหเ้ห็นแผนทีพ่มิพข์องบรเิวณเฉพำะแหง่หนึง่แหง่ใด 

 

Processed (สิง่ทีก่ าลงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการตามข ัน้ตอน) 
สิง่ทีจ่วนจะพรอ้มส ำหรับกำรยมื แตยั่งตอ้งผำ่นขัน้ตอนอกีเล็กนอ้ย ทำ่นสำมำรถลงชือ่ยมืสิง่เหลำ่นีไ้ดเ้ลย  

 

Reading Lists (รายการอา่น) 
หอ้งสมดุจัดใหม้กีำรอำ่นแบบอเิล็คตรอนกิ และวธิงี่ำยๆ เกีย่วกับกำรคน้หำสิง่ทีจ่องไวส้ ำหรับแผนกนัน้ๆ โดยเฉพำะ  

 

Recall (เรยีกคนื) 
กำรเรยีกคนืจะกระท ำเมือ่ผูย้มือกีรำยหนึง่ไดล้งชือ่ยมืสิง่ทีท่ำ่นก ำลังยมือยู ่ทำ่นจะไดร้ับกำรแจง้ทำงอเีมลถำ้ระยะเวลำกำรยมื
ถกูลดลง  
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Recently Returned (สิง่ทีเ่พ ิง่ถูกสง่คนื) 
ผูย้มืคนกอ่นไดส้ง่สิง่ทีย่มืกลับคนืหอ้งสมดุแลว้ และทำงหอ้งสมดุก ำลังด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอน และในไมช่ำ้จะเปิดโอกำส ใหย้มื
สิง่นัน้ใหม ่โปรดดชูัน้แยกประเภท (ซอรท์ทงิ เชลฟ์)  

 

Reference (อุปกรณ์ส าหรบัการอา้งองิ) 
คอลเล็คชัน่ของหอ้งสมดุมพีจนำนุกรม (ดคิชนันำร)ี สำรำนุกรม (เอ็นไซโครปีเดยี) และหนังสอืคูม่อืนำนำประเภท รวมทัง้แหลง่
ทรัพยำกรอืน่ๆ ส ำหรับชว่ยเหลอืกำรวจัิยคน้ควำ้  

 

Reference(s) (การอา้งองิ) 
กำรอำ้งองินีอ้ำจเรยีกวำ่ “ค ำสดดุ”ี ก็ได ้และมอียูใ่นบรรณำนุกรม (ไบบลโิอกรำฟีย)์ หรอืในรำยกำรอำ้งองิทีอ่ยูต่อนทำ้ยของ
สิง่พมิพนั์น้ๆ ในกรณีทีส่ ิง่พมิพนั์น้เป็นหนังสอื กำรอำ้งองิมักจะรวมถงึชือ่ของผูป้ระพันธ ์ต ำแหน่ง สถำนทีท่ีจั่ดพมิพ ์นำมผู ้
พมิพโ์ฆษณำและปีทีจั่ดพมิพ ์ถำ้สิง่พมิพนั์น้เป็นบทควำม กำรอำ้งองิก็จะรวมถงึชือ่ของผูเ้ขยีน ชือ่บทควำม ชือ่ของวำรสำร 
เลม่ที ่หนำ้ และวันที ่ 

 

Renew (การตอ่อายกุารยมื) 
เพือ่ยดือำยกุำรยมืสิง่ทีท่ำ่นยมืจำกหอ้งสมดุ  

 

Requests (การขอรอ้ง) 
ทำ่นอำจยมืสิง่ตำ่งๆ ทีห่อ้งสมดุอืน่ๆ ของมหำวทิยำลัยทำสเมเนยี “ยมืมำ” หรอื มไีวบ้รกิำร ก็ได ้

  

Sorting Shelves (ช ัน้แยกประเภท) 
สิง่ทีผู่ย้มืเพิง่สง่คนืมำ หรอืสิง่ทีถ่กูใชภ้ำยในหอ้งสมดุ จะถกูน ำไปเก็บไวท้ีช่ัน้แยกประเภทกอ่นทีจ่ะถกูน ำกลับคนืสูท่ีตั่ง้เดมิ 
โปรดตรวจดชูัน้เหล่ำนีห้ำกทำ่นไม่สำมำรถคน้พบสิง่ทีใ่นแคตำล็อคบอกวำ่มไีวบ้รกิำร  

 

Spoken Recording (การบนัทกึเสยีงพูด) 
กำรบันทกึเสยีงพดูของคนหนึง่คนหรอืมำกกวำ่หนึง่คน  

 

Thesis (วทิยานพินธ)์ 
วทิยำนพินธ ์(ซึง่อำจเรยีกไดอ้กีชือ่หนึง่วำ่ ปรญิญำนพินธส์ ำหรับผูท้ ำปรญิญำเอก – ดสิเซอรเ์ตชัน่) เป็นงำนวจัิยคน้ควำ้ที่
ยำวเหยยีด ซึง่เขยีนขึน้เพือ่ทดสอบทฤษฎหีรอืขอ้เสนอ พหพูจนข์อง thesis คอื theses  

 

 

 


