
ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิ
(Library and International Documentation Centre) 

ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



ประวตัห้ิองสมุด 
          ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นหน่วยประสานการด าเนินงานด้านต่างประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัปฏิบติัภารกิจในฐานะส านกั
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) และส านกัเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(SEAMEO) มีอ  านาจหนา้ท่ีในการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน ใหบ้ริหาร ใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้น
การศึกษากบัต่างประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค ดว้ย
การก าหนดยุทธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษาของ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่องคค์วามรู้ และขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณชน  
          จากภารกิจส าคญัขา้งต้น ห้องสมุดและศูนยเ์อกสารนานาชาติ กลุ่มสารสนเทศและเผยแพร่ ส านัก
ความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้บริการขอ้มูลข่าวสาร และเอกสารแก่ผูท่ี้สนใจทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะส่ิงพิมพข์ององคก์ารยเูนสโก, องคก์ารซีมีโอ และองคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 
          ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ เปิดให้บริการคร้ังแรกท่ีอาคารส านักงานกองการสัมพนัธ์
ต่างประเทศ สป. (เดิม) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2526 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2533 ได้ยา้ยท่ีท าการ
หอ้งสมุดและศูนยเ์อกสารนานาชาติมาตั้งอยู ่ณ อาคารรัชมงัคลาภิเษก ชั้น 3 จนถึงปัจจุบนั 



บริการของห้องสมุด 
1.)  ให้บริการยมื – คนืทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  

     เช่น ส่ือส่ิงพมิพ์ต่างๆ, ส่ือโสตทศันวสัดุ เป็นต้น  

2.)  ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 

3.)  ระบบอนิเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 

4. ) ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Access Learning  

     Centre) 



   1.)  ผู้มีสิทธ์ิเข้าใช้บริการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิ

      -  ขา้ราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
      -  นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
      -  บุคคลภายนอก และประชาชนทัว่ไป 
 

   2.)  ผู้มีสิทธ์ิยมืหนังสือของห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิ

      -  ขา้ราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะผูท่ี้เป็น  
          สมาชิกหอ้งสมุดฯ)   
      -  สามารถยมืหนงัสือไดค้ร้ังละ 3 เล่ม ระยะเวลาการยมืภายใน 7 วนั  
 

   3.)  ห้องสมุดเปิดให้บริการ วนัจันทร์ - วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้น  

         วนัหยุดนักขตัฤกษ์) 



ระบบการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้องสมุด 



http://203.146.15.113/BICLibrary 

http://www.google.co.th 



ประเภทการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

1.)  สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์ของหอ้งสมุดฯ  
     http://203.146.15.113/BICLibrary 
 

2.)  สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์บนอินเตอร์เน็ต   

    http://www.google.co.th 

 



1.)  สืบค้นผ่านเวบ็เบราเซอร์ของห้องสมุด  
      http://203.146.15.113/BICLibrary 

-  เปิดเวบ็เบราเซอร์ (Internet) แลว้ใหพ้ิมพ ์http://203.146.15.113/BICLibrary  

   ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดงัภาพ 
 



ส่วนประกอบระบบสืบค้นเวบ็เบราเซอร์ของห้องสมุดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลข 1 :  เป็นส่วนประกอบของระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดฯ(ทั่วไป) แยกตามประเภทและรูปแบบ 
                       ต่างๆ ในการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดฯ 
หมายเลข 2 :  เป็นส่วนประกอบของระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดฯ ส าหรับสมาชิกห้องสมุดฯ  
หมายเลข 3 :  เป็นส่วนประกอบเมนูการใช้งานของระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดฯ  



วธีิการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (บุคคลทัว่ไป) 

- สามารถสืบคน้ทรัพยากรห้องสมุดท่ีตอ้งการไดโ้ดยเลือก 1.) รายการสืบค้น เลือก 2.) รูปแบบ 
หลงัจากเลือกทั้งสองหัวขอ้เสร็จแลว้ ให้พิมพใ์นช่องท่ี  3.) ระบุช่ือหนังสือ ท่ีตอ้งการสืบคน้   
พอเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้กดท่ีช่อง 4.) Click เร่ิมการสืบค้น เป็นอนัเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอน
แรกของการสืบคน้ทรัพยากรหอ้งสมุด 



วธีิการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (บุคคลทัว่ไป) 

- กรณทีี่มีหนังสือที่ต้องการสืบค้น : ระบบจะแสดงผลการสืบคน้หนงัสือข้ึนมาดงัภาพ โดยผลการสืบคน้
หนังสือนั้น จะบอกรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือ เช่น เลขหมวดหมู่, ช่ือเร่ือง, หัวเร่ือง เป็นตน้ และ
บอกจ านวนหนงัสือท่ีมีช่ือเร่ืองน้ี แสดงใหท้ราบวา่ในหอ้งสมุดฯ มีหนงัสือช่ือเร่ืองน้ีอยูจ่  านวนทั้งหมดก่ี
เล่ม นอกจากนั้นยงัสามารถคลิกตรง ช่ือหนังสือ เพ่ือท่ีจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือเพ่ิมเติมข้ึนมาได ้



- กรณีที่ไม่มีหนังสือที่ต้องการสืบค้น : ระบบจะไม่แสดงผลการสืบคน้หนงัสือข้ึนมาดงัภาพ เน่ืองจากช่ือ
หนงัสือท่ีสืบคน้ไม่มีหนงัสือใหบ้ริการในห้องสมุด หรืออาจพิมพช่ื์อหนงัสือผิด พิมพต์วัอกัษรตกหล่น ไม่
ครบ ท าให้ระบบไม่สามารถแสดงผล หรือสืบคน้หาหนงัสือท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงเกิดข้ึนไดห้ลายกรณี ให้ลอง
พิมพใ์หม่ หรือคน้หาหนงัสือเล่มใหม่แทน 

วธีิการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (บุคคลทัว่ไป) 



- สามารถคลิกตรงช่ือหนงัสือ เพื่อท่ีจะแสดงรายละเอียดของหนงัสือเพิ่มเติมได ้ซ่ึงพอคลิกแลว้จะปรากฏเป็น ตาราง
แสดงรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม ข้ึนมา สามารถท่ีจะดูรายละเอียดต่างๆของหนังสือได ้เช่น รูปภาพหนังสือ, เลข
ทะเบียนหนงัสือ หรือสามารถใชต้รวจสอบสถานะของหนงัสือไดว้่าหนงัสือท่ีตอ้งการนั้นอยูท่ี่ชั้นหนงัสือ หรือไดถู้ก
ยมืออกจากหอ้งสมุดไปแลว้  

วธีิการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (บุคคลทัว่ไป) 



ส่วนประกอบตารางแสดงรายละเอยีดหนังสือ 



2.) สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์บน Internet 
http://www.google.co.th 

-  เปิดเวบ็เบราเซอร์ (Internet) แลว้ใหพ้ิมพ ์http://www.google.co.th 

   ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดงัภาพ 
 
 



สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์บน Internet 
http://www.google.co.th 

- พิมพช่ื์อของ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ ลงในช่องสืบคน้ของ Google เพื่อท าการสืบคน้
เวบ็เบราเซอร์ของหอ้งสมุดฯ หลงัจากนั้นกด Enter หรือ Click ตรง คน้หาโดย Google เพ่ือเร่ิม
การสืบคน้ 



สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์บน Internet 
http://www.google.co.th 

- ภาพแสดงรายละเอียดการสืบคน้หา ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิซ่ึงจะข้ึนมา
ใหเ้ลือกหลากหลาย แต่ใหค้ลิกเลือกขอ้มูลคน้หาอนัดบัท่ี 3 เน่ืองจากจะเป็นหนา้เวบ็ 

      เบราเซอร์การคน้หาทรัพยากรของหอ้งสมุดฯโดยตรง Click เพื่อเขา้สู่หนา้เวบ็ 



สืบคน้ผา่นเวบ็เบราเซอร์บน Internet 
http://www.google.co.th 

- หลงัจาก Click เลือกขอ้มูลอนัดบัท่ี 3 ในหนา้การสืบคน้ของ Google แลว้ กจ็ะ
ปรากฏหนา้เวบ็เบราเซอร์การสืบคน้ทรัพยากรหอ้งสมุดน้ีข้ึนมา (ดงัภาพ) จากนั้นกท็ าการ
สืบคน้หาทรัพยากรหอ้งสมุดไดต้ามตอ้งการ (ตามวิธีการสืบคน้ประเภทท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวไป
แลว้) 



ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิ
หมายเหตุ 
- สามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผ่านเว็บเบราเซอร์

ห้องสมุด http://203.146.15.113/BICLibrary ไดทุ้กท่ี ทุก
เวลา ไม่จ าเป็นต้องมาถึงห้องสมุดเพื่อใช้ระบบสืบคน้เว็บเบราเซอร์น้ีก็ได ้
สามารถสืบค้นได้เองทุกท่ี พอสืบค้นหาหนังสือท่ีต้องการได้แล้วก็มาหา
หนงัสือท่ีตอ้งการไดท่ี้ห้องสมุด (เพียงแต่ตอ้งจ าเวบ็เบราเซอร์ของห้องสมุดน้ี
ใหไ้ด)้ 

- กรณีท่ีสืบคน้ผา่น Google ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกคลิกขอ้มูลอนัดบัท่ี 3 เสมอ
ไป สามารถคลิกเลือกขอ้มูลไดทุ้กอนั เพียงแต่จะไม่ไดเ้ป็นหนา้เวบ็เบราเซอร์
ห้องสมุดโดยตรง แต่ก็จะมีขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัห้องสมุดปรากฏข้ึนมาให้ได้
ทราบ ก่อนท่ีจะหาขอ้มูลเพื่อท าการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดต่อไป 
 



 

 

          ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ สป. พฒันาระบบห้องสมุด
ข้ึนเพ่ือส่งเสริมหอ้งสมุดและศูนยเ์อกสารนานาชาติให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทั้ งในระบบ  นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยใช้  ICT เป็น
ฐาน รวมถึงให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการให้เขา้ถึงแหล่งความรู้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบดงักล่าวไดอ้อกแบบ
เพ่ือใหบ้ริการสมาชิกหอ้งสมุดและผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป โดยสามารถใช้
งานผา่นเวบ็เบราเซอร์ http://203.146.15.113/BICLibrary 
 
 

           เอกสารฉบับน้ีได้ถูกจัดท าข้ึนเพ่ือเสนอแนะ วิธีการใช้งาน
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (ส าหรับบุคคล
ทั่วไป)  พอสังเขป ให้สามารถเข้าใช้งานการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดไดโ้ดยง่าย สามารถตรวจสอบหนงัสือของ
ห้องสมุดได้ว่ามีให้บริการท่ีห้องสมุดหรือเปล่า ตรวจสอบรูปภาพ
หน้าปกของหนังสือว่าตรงตามความตอ้งการหรือไม่ ดูรายละเอียด 
ขอ้มูลต่างๆ ของหนังสือท่ีสืบคน้ รวมถึงตรวจสอบสถานะการมีอยู่
ของหนงัสือว่า หนังสือเล่มท่ีตอ้งการนั้นยงัอยู่ท่ีห้องสมุด หรือไดมี้
การยืมออกไปจากห้องสมุดแลว้ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้เวบ็เบรา
เซอร์ของหอ้งสมุด เพื่อสืบคน้ทรัพยากรสานสนเทศของห้องสมุดได้
ทุกท่ี ทุกเวลา 
 

 

 

 

 

การเข้าใช้งานระบบสืบค้นฯ ส าหรับบุคคลทัว่ไป 

  เปิดเวบ็เบราเซอร์ แลว้ใหพ้ิมพ ์http://203.146.15.113/BICLibrary 
ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดงัภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบระบบสืบค้นเว็บเบราเซอร์ของห้องสมุดฯ 
หมายเลข 1 : เป็นส่วนประกอบของระบบสืบคน้ทรัพยากร 
                     หอ้งสมุดฯ(ทัว่ไป) แยกตามประเภทและรูปแบบต่างๆ    
                     ในการสืบคน้ทรัพยากรของหอ้งสมุดฯ 
หมายเลข 2 : เป็นส่วนประกอบของระบบสืบคน้ทรัพยากร 
                     หอ้งสมุดฯ ส าหรับสมาชิกหอ้งสมุดฯ  
หมายเลข 3 : เป็นส่วนประกอบเมนูการใชง้านของระบบสืบคน้   
                     ทรัพยากรหอ้งสมุดฯ  
 
 

 

 

 

 

1,) วธีิการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (บุคคลทัว่ไป) 
 สามารถสืบคน้ทรัพยากรหอ้งสมุดท่ีตอ้งการไดโ้ดยเลือก 1.) รายการ
สืบค้น เลือก 2.) รูปแบบ หลงัจากเลือกทั้งสองหัวขอ้เสร็จแลว้ ให้
พิมพ์ในช่องท่ี  3.) ระบุช่ือหนังสือ ท่ีต้องการสืบค้น   พอเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ใหก้ดท่ีช่อง 4.) Click เร่ิมการสืบค้น  
 
 

 

 

 

 

 

1.1) กรณีทีม่ีหนังสือทีต้่องการสืบค้น 
 ระบบจะแสดงผลการสืบคน้หนงัสือข้ึนมาดงัภาพ โดยผลการสืบคน้
หนงัสือนั้น จะบอกรายละเอียดต่างๆ ของหนงัสือ เช่น เลขหมวดหมู่, 
ช่ือเร่ือง, หัวเร่ือง เป็นตน้ และบอกจ านวนหนังสือท่ีมีช่ือเร่ืองน้ี 
แสดงใหท้ราบวา่ในหอ้งสมุดฯ มีหนงัสือช่ือเร่ืองน้ีอยูจ่  านวนทั้งหมด
ก่ีเล่ม ดงัภาพ  

 
 

 

 

 

 

ระบบห้องสมุดเพือ่การให้บริการ : 

ประสบปัญหาในการใช้งานระบบ หรือมีขอ้สงสัยใน
การใช้ระบบ โปรดติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีห้องสมุด 
ได้ท่ีห้องสมุดและศูนยเ์อกสารนานาชาติ อาคารรัชมงั
คลาภิเษก ชั้น 3 หรือ โทรศพัท์ 02-6285646, 48 ต่อ 123 
หรือท่ีเวบ็ไซต ์www.bic.moe.go.th 



1.2) กรณีทีไ่ม่มีหนังสือที่ต้องการสืบค้น 
      ระบบจะไม่แสดงผลการสืบคน้หนงัสือข้ึนมาดงัภาพ เน่ืองจากช่ือ
หนงัสือท่ีสืบคน้ไม่มีหนงัสือใหบ้ริการในหอ้งสมุด หรืออาจพิมพช่ื์อ
หนังสือผิด พิมพต์วัอกัษรตกหล่น ไม่ครบ ท าให้ระบบไม่สามารถ
แสดงผล หรือสืบคน้หาหนงัสือท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงเกิดข้ึนไดห้ลายกรณี 
ใหล้องพิมพใ์หม่ หรือคน้หาหนงัสือเล่มใหม่แทน 

 
 

 

 

 

 

 

*** สามารถคลิกตรงช่ือหนังสือ เพื่อท่ีจะแสดงรายละเอียดของ
หนังสือเพ่ิมเติมได้ ซ่ึงพอคลิกแล้วจะปรากฏเป็น ตารางแสดง
รายละเอียดหนังสือ ข้ึนมา สามารถท่ีจะดูรายละเอียดต่างๆของ
หนงัสือได ้เช่น รูปภาพหนงัสือ, เลขหมู่หนงัสือ, ผูแ้ต่ง, ราคา ฯ หรือ
สามารถใชต้รวจสอบสถานะของหนงัสือไดว้า่หนงัสือท่ีตอ้งการนั้น
อยูท่ี่ชั้นหนงัสือ หรือไดถู้กยมืออกจากหอ้งสมุดไปแลว้  
 

 

 

 

 

ส่วนประกอบตารางแสดงรายละเอยีดหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

*** ตารางเล็กแสดง เลขทะเบียนหนงัสือ, ท่ีเก็บหนงัสือ (ตั้งไวเ้ป็น
ค่ามาตรฐาน) และแสดงสถานะของหนังสือ ถา้หนังสือไม่มีคนยืม 
ตรงหมายเหตุจะข้ึนว่า ตรวจสอบที่ช้ัน แต่ถ้าหนังสือมีคนยืม จะ
แสดงเป็น วนัทีท่ีค่รบก าหนดในการคนืหนังสือ 
    
          

(ตารางเลก็แสดงสถานะวนัทีท่ีค่รบก าหนดในการคนื 
หนังสือ ท าให้ทราบว่าหนังสือเล่มนีม้คีนยมืไปแล้ว) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

คูมื่อการใชง้าน 
“ระบบสืบคน้ทรพัยากรสารสนเทศ 

ของหอ้งสมุดฯ” 
 **(ส าหรบับุคคลท่ัวไป) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
-  สามารถสืบคน้หาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด ผ่าน
เวบ็เบราเซอร์หอ้งสมุด http://203.146.15.113/BICLibrary 
ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ไม่จ าเป็นตอ้งมาถึงห้องสมุดเพ่ือใชร้ะบบ
สืบคน้เวบ็เบราเซอร์น้ีก็ได ้สามารถสืบคน้ไดเ้องทุกท่ี พอ
สืบคน้หาหนงัสือท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ก็มาหาหนงัสือท่ีตอ้งการ
ไดท่ี้หอ้งสมุด (เพียงแต่ตอ้งจ าเวบ็เบราเซอร์ของห้องสมุดน้ี
ใหไ้ด)้ 
 

หอ้งสมดุและศนูยเ์อกสารนานาชาต ิ
ส านกัความสมัพันธต์า่งประเทศ สป. 
โทร. 02-628-5646, 48 ตอ่ 123 



 

 

ส้ินสุดการน าเสนอ 
 

ขอบคุณครับ 
 

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาต ิกลุ่มสารสนเทศและเผยแพร่  

ส านักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ  

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 02-628-5646 ต่อ 123  


