ประวัติหอ้ งสมุด
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ มอบหมายให้ สานักความสัมพันธ์
ต่ างประเทศ สป. เป็ นหน่วยประสานงานด้ านต่างประเทศของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในภารกิจต่างๆ ที่ต้องติดต่อกับรัฐบาลต่างประเทศ และ
ภาคเอกชนในต่างประเทศ นอกจากนี ้ยังได้ รับมอบหมายให้ เป็ นสานัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้ วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
สานักเลขาธิการ
คณะกรรมการแห่ง ชาติว่า ด้ ว ยองค์ก ารรั ฐมนตรี ศึกษาแห่ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO ) กิจกรรมอันหนึง่ ที่มีความสาคัญยิ่ง ใน
การประสานงาน ด้ านต่างประเทศ ก็คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ข้ อมูลระหว่างประเทศ และการกระจายข่าวสารและข้ อมูลที่ได้ รับมา
จากองค์การต่างประเทศ ให้ เป็ นที่ทราบแพร่ หลายในหมู่นกั วิชาการทัว่ ไป
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. จึงได้ จดั ให้ มีการบริ การทังด้
้ าน
ข้ อมูลและเอกสารแก่ผ้ ทู ี่สนใจทังชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศอยู่เป็ น
ประจา และในขณะเดียวกันสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ก็ได้ รับเอกสารและหนังสือจากต่างประเทศเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งพิมพ์ขององค์การศึกษาฯ สหประชาติ (UNESCO) ที่มี
คุณค่าทางด้ านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และสื่อสารมวลชน สิ่งพิมพ์ และหนังสือขององค์การรัฐมนตรี ศกึ ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) องค์การสหประชาชาติ ทบวงการ
ชานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถาบันระหว่างประเทศทางด้ านการศึกษา
และวัฒนธรรม สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป. จึงได้ จดั ให้ มี
ห้ องสมุดแห่งนี ้ขึ ้นเพื่อสนองเจตนาดังกล่าว โดย ฯพณฯ รัฐมนตรี วา่
การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. เกษม ศิริสมั พันธ์ ) และ ผู้อานวยการใหญ่
องค์การยูเนสโก (Mr. Amadou-Mahtar M’Bow) ได้ เป็ น ประธาน
พิธีเปิ ด ห้ อ งสมุดแห่ง นี เ้ มื่ อ วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526.

เปิ ดให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์
ตัง้ แต่ เวลา 8.30 – 16.30 น.
(ยกเว้ นวันนักขัตฤกษ์ )

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
(Library and International Documentation Centre)

ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้านต่างประเทศ

สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป.
กลุม่ สารสนเทศต่างประเทศ
ห้ องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชัน้ 3
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 628-5649 โทรสาร 02 2810953
www.bic.moe.go.th/

สานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริการของเรา
สือ่ ที่ให้บริการ
1. หนังสือวิชาการโดยเฉพาะหนังสือสายงาน
UNESCO SEAMEO หนังสืออ้ างอิง
2. วารสาร นิตยสาร
จุลสาร หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
3. หนังสือพระราชนิพนธ์
4. หนังสือสารคดี และหนังสือบันเทิงคดี
5. สื่อโสตทัศนวัสดุ
6. ศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self – Access
Learning Centre)

ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
(Self-Access Learning Centre)
ศูนย์การเรี ยนรู้
การบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสาร และเรี ยนภาษาต่างๆ
ด้ วยตนเอง

ทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายสาขาทังด้
้ าน
วิชาการ และบันเทิง
 บริ การสื่อโสตทัศนวัสดุ อาทิ VCD, DVD, และ
CD-ROM เกี่ยวกับ UNESCO, SEAMEO
สารคดี การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
 ระบบสืบค้ นข้ อมูลภายในห้ องสมุด และผ่านระบบ
Internet ที่ www.bic,moe.go.th
 ระบบอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย
 บริ การศูนย์การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self – Access
Learning Centre)


การใช้ บริการห้ องสมุด
1. ผู้มีสิทธิ์ใช้ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
ข้ าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 นักเรี ยน นิสต
ิ นักศึกษา
 บุคคลภายนอก และประชาชนทัว
่ ไป


2. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือของห้ องสมุดและศูนย์เอกสาร
นานาชาติ




3.

ข้ าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (เป็ นสมาชิกห้ องสมุดฯ)
บุคคลภายนอกมีสทิ ธิ์ยืมได้ โดยได้ รับอนุญาตจาก
บรรณารักษ์ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุดฯ

ยืมหนังสือได้ ไม่เกิน 3 เล่ม ภายใน 7 วัน

