ห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ
(Library and International Documentation Centre)

สานักความสั มพันธ์ ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัตหิ ้ องสมุด
ส านั ก ความสั ม พัน ธ์ ต่ า งประเทศ สป. เป็ นหน่ ว ยประสานการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิ การกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังปฏิบตั ิภารกิจในฐานะสานัก
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) และสานักเลขาธิ การคณะกรรมการแห่ งชาติ ว่าด้วยองค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่ งเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ (SEAMEO) มีอานาจหน้าที่ในการประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้บริ หาร ให้คาปรึ กษาแนะนาด้าน
การศึกษากับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ด้วย
การกาหนดยุทธศาสตร์ สาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ องค์ความรู ้ และข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน
จากภารกิ จ สาคัญข้างต้น ห้อ งสมุ ดและศู นย์เอกสารนานาชาติ กลุ่ ม สารสนเทศและเผยแพร่ สานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร และเอกสารแก่ผูท้ ี่ สนใจทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสิ่ งพิมพ์ขององค์การยูเนสโก, องค์การซี มีโอ และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
ห้อ งสมุ ด และศู น ย์เ อกสารนานาชาติ เปิ ดให้ บ ริ ก ารครั้ งแรกที่ อ าคารส านัก งานกองการสั ม พัน ธ์
ต่างประเทศ สป. (เดิ ม ) เมื่ อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ต่ อ มาเมื่ อ วันที่ 13 กันยายน 2533 ได้ย า้ ยที่ ทาการ
ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติมาตั้งอยู่ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 จนถึงปัจจุบนั

บริการของห้ องสมุด
1.) ให้ บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุด
เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ, สื่ อโสตทัศนวัสดุ เป็ นต้ น
2.) ระบบสื บค้ นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้ องสมุด
3.) ระบบอินเตอร์ เน็ตไร้ สาย (Wi-Fi)
4. ) ศูนย์ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self – Access Learning
Centre)

1.)
-

ผู้มีสิทธิ์เข้ าใช้ บริการห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
บุคคลภายนอก และประชาชนทัว่ ไป

2.) ผู้มีสิทธิ์ยมื หนังสื อของห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ
- ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะผูท้ ี่เป็ น
สมาชิกห้องสมุดฯ)
- สามารถยืมหนังสื อได้ครั้งละ 3 เล่ม ระยะเวลาการยืมภายใน 7 วัน
3.) ห้ องสมุดเปิ ดให้ บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้ น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ระบบการสื บค้ นทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้ องสมุด

http://203.146.15.113/BICLibrary
http://www.google.co.th

ประเภทการสื บค้ นทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด
1.) สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์ของห้องสมุดฯ
http://203.146.15.113/BICLibrary

2.) สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์บนอินเตอร์เน็ต
http://www.google.co.th

1.) สื บค้ นผ่ านเว็บเบราเซอร์ ของห้ องสมุด
http://203.146.15.113/BICLibrary
- เปิ ดเว็บเบราเซอร์ (Internet) แล้วให้พิมพ์ http://203.146.15.113/BICLibrary
ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดังภาพ

ส่ วนประกอบระบบสื บค้ นเว็บเบราเซอร์ ของห้ องสมุดฯ

หมายเลข 1 : เป็ นส่ วนประกอบของระบบสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุดฯ(ทั่วไป) แยกตามประเภทและรู ปแบบ
ต่ างๆ ในการสื บค้ นทรัพยากรของห้ องสมุดฯ
หมายเลข 2 : เป็ นส่ วนประกอบของระบบสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุดฯ สาหรับสมาชิกห้ องสมุดฯ
หมายเลข 3 : เป็ นส่ วนประกอบเมนูการใช้ งานของระบบสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุดฯ

วิธีการสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุด (บุคคลทัว่ ไป)

- สามารถสื บค้นทรัพยากรห้องสมุดที่ตอ้ งการได้โดยเลือก 1.) รายการสื บค้ น เลือก 2.) รู ปแบบ
หลังจากเลื อกทั้งสองหัวข้อเสร็ จแล้ว ให้พิมพ์ในช่ องที่ 3.) ระบุชื่อหนังสื อ ที่ตอ้ งการสื บค้น
พอเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้กดที่ช่อง 4.) Click เริ่มการสื บค้ น เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อยในขั้นตอน
แรกของการสื บค้นทรัพยากรห้องสมุด

วิธีการสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุด (บุคคลทัว่ ไป)

- กรณีที่มีหนังสื อที่ต้องการสื บค้ น : ระบบจะแสดงผลการสื บค้นหนังสื อขึ้นมาดังภาพ โดยผลการสื บค้น
หนังสื อนั้น จะบอกรายละเอียดต่างๆ ของหนังสื อ เช่น เลขหมวดหมู่, ชื่ อเรื่ อง, หัวเรื่ อง เป็ นต้น และ
บอกจานวนหนังสื อที่มีชื่อเรื่ องนี้ แสดงให้ทราบว่าในห้องสมุดฯ มีหนังสื อชื่อเรื่ องนี้ อยูจ่ านวนทั้งหมดกี่
เล่ม นอกจากนั้นยังสามารถคลิกตรง ชื่อหนังสื อ เพื่อที่จะแสดงรายละเอียดของหนังสื อเพิ่มเติมขึ้นมาได้

วิธีการสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุด (บุคคลทัว่ ไป)

- กรณีที่ไม่ มีหนังสื อที่ต้องการสื บค้ น : ระบบจะไม่แสดงผลการสื บค้นหนังสื อขึ้นมาดังภาพ เนื่ องจากชื่ อ
หนังสื อที่สืบค้นไม่มีหนังสื อให้บริ การในห้องสมุด หรื ออาจพิมพ์ชื่อหนังสื อผิด พิมพ์ตวั อักษรตกหล่น ไม่
ครบ ทาให้ระบบไม่สามารถแสดงผล หรื อสื บค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งเกิ ดขึ้นได้หลายกรณี ให้ลอง
พิมพ์ใหม่ หรื อค้นหาหนังสื อเล่มใหม่แทน

วิธีการสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุด (บุคคลทัว่ ไป)

- สามารถคลิกตรงชื่ อหนังสื อ เพื่อที่จะแสดงรายละเอียดของหนังสื อเพิ่มเติมได้ ซึ่ งพอคลิกแล้วจะปรากฏเป็ น ตาราง
แสดงรายละเอียดหนังสื อเพิ่มเติม ขึ้ นมา สามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆของหนังสื อได้ เช่น รู ปภาพหนังสื อ, เลข
ทะเบียนหนังสื อ หรื อสามารถใช้ตรวจสอบสถานะของหนังสื อได้ว่าหนังสื อที่ตอ้ งการนั้นอยูท่ ี่ช้ นั หนังสื อ หรื อได้ถูก
ยืมออกจากห้องสมุดไปแล้ว

ส่ วนประกอบตารางแสดงรายละเอียดหนังสื อ

2.) สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์บน Internet
http://www.google.co.th

- เปิ ดเว็บเบราเซอร์ (Internet) แล้วให้พิมพ์ http://www.google.co.th
ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดังภาพ

สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์บน Internet
http://www.google.co.th

- พิมพ์ชื่อของ ห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ ลงในช่องสื บค้นของ Google เพื่อทาการสื บค้น
เว็บเบราเซอร์ของห้องสมุดฯ หลังจากนั้นกด Enter หรื อ Click ตรง ค้นหาโดย Google เพื่อเริ่ ม
การสื บค้น

สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์บน Internet
http://www.google.co.th

- ภาพแสดงรายละเอียดการสื บค้นหา ห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ ซึ่งจะขึ้นมา
ให้เลือกหลากหลาย แต่ให้คลิกเลือกข้อมูลค้นหาอันดับที่ 3 เนื่องจากจะเป็ นหน้าเว็บ
เบราเซอร์การค้นหาทรัพยากรของห้องสมุดฯโดยตรง Click เพื่อเข้าสู่ หน้าเว็บ

สื บค้นผ่านเว็บเบราเซอร์บน Internet
http://www.google.co.th

- หลังจาก Click เลือกข้อมูลอันดับที่ 3 ในหน้าการสื บค้นของ Google แล้ว ก็จะ
ปรากฏหน้าเว็บเบราเซอร์การสื บค้นทรัพยากรห้องสมุดนี้ข้ ึนมา (ดังภาพ) จากนั้นก็ทาการ
สื บค้นหาทรัพยากรห้องสมุดได้ตามต้องการ (ตามวิธีการสื บค้นประเภทที่ 1 ที่ได้กล่าวไป
แล้ว)

ห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ
หมายเหตุ
- สามารถสื บ ค้น หาทรั พ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด ผ่า นเว็บ เบราเซอร์
ห้องสมุด http://203.146.15.113/BICLibrary ได้ทุกที่ ทุก
เวลา ไม่ จ าเป็ นต้องมาถึ งห้องสมุ ด เพื่อใช้ร ะบบสื บค้น เว็บเบราเซอร์ น้ ี ก็ไ ด้
สามารถสื บ ค้น ได้เ องทุ ก ที่ พอสื บ ค้น หาหนัง สื อ ที่ ต ้อ งการได้แ ล้ว ก็ ม าหา
หนังสื อที่ตอ้ งการได้ที่ห้องสมุด (เพียงแต่ตอ้ งจาเว็บเบราเซอร์ ของห้องสมุดนี้
ให้ได้)
- กรณี ที่สืบค้นผ่าน Google ไม่จาเป็ นต้องเลือกคลิกข้อมูลอันดับที่ 3 เสมอ
ไป สามารถคลิกเลือกข้อมูลได้ทุกอัน เพียงแต่จะไม่ได้เป็ นหน้าเว็บเบราเซอร์
ห้องสมุดโดยตรง แต่ก็จะมีขอ้ มูลต่างๆ เกี่ ยวกับห้องสมุดปรากฏขึ้นมาให้ได้
ทราบ ก่อนที่จะหาข้อมูลเพื่อทาการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดต่อไป

ระบบห้ องสมุดเพือ่ การให้ บริ การ :
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. พัฒนาระบบห้องสมุด
ขึ้นเพื่อส่งเสริ มห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติให้เป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยใช้ ICT เป็ น
ฐาน รวมถึงให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การให้เข้าถึงแหล่งความรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ ว ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งระบบดังกล่าวได้ออกแบบ
เพื่อให้บริ การสมาชิกห้องสมุดและผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไป โดยสามารถใช้
งานผ่านเว็บเบราเซอร์ http://203.146.15.113/BICLibrary
เอกสารฉบับนี้ ได้ถูกจัดท าขึ้ นเพื่ อเสนอแนะ วิธี การใช้ งาน
ระบบสื บ ค้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด (ส าหรั บ บุ ค คล
ทั่ ว ไป) พอสั ง เขป ให้ ส ามารถเข้า ใช้ง านการสื บ ค้น ทรั พ ยากร
สารสนเทศของห้องสมุดได้โดยง่าย สามารถตรวจสอบหนังสื อของ
ห้องสมุดได้ว่ามีให้บริ การที่ ห้องสมุดหรื อเปล่า ตรวจสอบรู ปภาพ
หน้าปกของหนังสื อว่าตรงตามความต้องการหรื อไม่ ดูรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ของหนังสื อที่ สืบค้น รวมถึงตรวจสอบสถานะการมีอยู่
ของหนังสื อว่า หนังสื อเล่มที่ ตอ้ งการนั้นยังอยู่ที่ห้องสมุด หรื อได้มี
การยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าเว็บเบรา
เซอร์ของห้องสมุด เพื่อสื บค้นทรัพยากรสานสนเทศของห้องสมุดได้
ทุกที่ ทุกเวลา
ประสบปั ญหาในการใช้งานระบบ หรื อมี ขอ้ สงสัยใน
การใช้ระบบ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด
ได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรั ชมัง
คลาภิเษก ชั้น 3 หรื อ โทรศัพท์ 02-6285646, 48 ต่อ 123
หรื อที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

การเข้ าใช้ งานระบบสื บค้ นฯ สาหรับบุคคลทัว่ ไป
เปิ ดเว็บเบราเซอร์ แล้วให้พิมพ์ http://203.146.15.113/BICLibrary
ลงในช่อง Address ระบบจะแสดงดังภาพ

1,) วิธีการสื บค้ นทรัพยากรห้ องสมุด (บุคคลทัว่ ไป)
สามารถสื บค้นทรัพยากรห้องสมุดที่ตอ้ งการได้โดยเลือก 1.) รายการ
สื บค้ น เลื อก 2.) รู ปแบบ หลังจากเลื อกทั้งสองหัวข้อเสร็ จแล้ว ให้
พิ ม พ์ใ นช่ อ งที่ 3.) ระบุ ชื่ อ หนั ง สื อ ที่ ต ้อ งการสื บ ค้น พอเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วให้กดที่ช่อง 4.) Click เริ่มการสืบค้ น

ส่ วนประกอบระบบสื บค้ นเว็บเบราเซอร์ ของห้ องสมุดฯ
หมายเลข 1 : เป็ นส่วนประกอบของระบบสื บค้นทรัพยากร
ห้องสมุดฯ(ทัว่ ไป) แยกตามประเภทและรู ปแบบต่างๆ
ในการสื บค้นทรัพยากรของห้องสมุดฯ
หมายเลข 2 : เป็ นส่วนประกอบของระบบสื บค้นทรัพยากร
ห้องสมุดฯ สาหรับสมาชิกห้องสมุดฯ
หมายเลข 3 : เป็ นส่วนประกอบเมนูการใช้งานของระบบสื บค้น
ทรัพยากรห้องสมุดฯ

1.1) กรณีทมี่ ีหนังสื อทีต่ ้ องการสื บค้ น
ระบบจะแสดงผลการสื บค้นหนังสื อขึ้นมาดังภาพ โดยผลการสื บค้น
หนังสื อนั้น จะบอกรายละเอียดต่างๆ ของหนังสื อ เช่น เลขหมวดหมู่,
ชื่ อเรื่ อง, หัวเรื่ อง เป็ นต้น และบอกจานวนหนังสื อที่ มีชื่อเรื่ องนี้
แสดงให้ทราบว่าในห้องสมุดฯ มีหนังสื อชื่อเรื่ องนี้อยูจ่ านวนทั้งหมด
กี่เล่ม ดังภาพ

1.2) กรณีทไี่ ม่ มีหนังสื อที่ต้องการสื บค้ น

ส่ วนประกอบตารางแสดงรายละเอียดหนังสื อ

ระบบจะไม่แสดงผลการสื บค้นหนังสื อขึ้นมาดังภาพ เนื่องจากชื่อ
หนังสื อที่สืบค้นไม่มีหนังสื อให้บริ การในห้องสมุด หรื ออาจพิมพ์ชื่อ
หนังสื อผิด พิมพ์ตวั อักษรตกหล่น ไม่ครบ ทาให้ระบบไม่สามารถ
แสดงผล หรื อสื บค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งเกิดขึ้นได้หลายกรณี
ให้ลองพิมพ์ใหม่ หรื อค้นหาหนังสื อเล่มใหม่แทน

คูม่ อื การใช้งาน
“ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดฯ”
**(สาหรับบุคคลทัว่ ไป) **

*** ตารางเล็กแสดง เลขทะเบียนหนังสื อ, ที่เก็บหนังสื อ (ตั้งไว้เป็ น
ค่ามาตรฐาน) และแสดงสถานะของหนังสื อ ถ้าหนังสื อไม่มีคนยืม
ตรงหมายเหตุจ ะขึ้ น ว่า ตรวจสอบที่ช้ั น แต่ถ ้าหนังสื อมี คนยืม จะ
แสดงเป็ น วันทีท่ คี่ รบกาหนดในการคืนหนังสือ
*** สามารถคลิ กตรงชื่ อหนังสื อ เพื่อที่ จะแสดงรายละเอี ยดของ
หนัง สื อ เพิ่ ม เติ ม ได้ ซึ่ งพอคลิ ก แล้ว จะปรากฏเป็ น ตารางแสดง
รายละเอีย ดหนั ง สื อ ขึ้ น มา สามารถที่ จ ะดู ร ายละเอี ย ดต่ า งๆของ
หนังสื อได้ เช่น รู ปภาพหนังสื อ, เลขหมู่หนังสื อ, ผูแ้ ต่ง, ราคา ฯ หรื อ
สามารถใช้ตรวจสอบสถานะของหนังสื อได้วา่ หนังสื อที่ตอ้ งการนั้น
อยูท่ ี่ช้ นั หนังสื อ หรื อได้ถูกยืมออกจากห้องสมุดไปแล้ว

(ตารางเล็กแสดงสถานะวันทีท่ คี่ รบกาหนดในการคืน
หนังสือ ทาให้ ทราบว่ าหนังสือเล่มนีม้ คี นยืมไปแล้ ว)

หมายเหตุ
- สามารถสื บค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผ่าน
เว็บเบราเซอร์หอ้ งสมุด http://203.146.15.113/BICLibrary
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จาเป็ นต้องมาถึงห้องสมุดเพื่อใช้ระบบ
สื บค้นเว็บเบราเซอร์ น้ ี ก็ได้ สามารถสื บค้นได้เองทุกที่ พอ
สื บค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการได้แล้วก็มาหาหนังสื อที่ตอ้ งการ
ได้ที่หอ้ งสมุด (เพียงแต่ตอ้ งจาเว็บเบราเซอร์ ของห้องสมุดนี้
ให้ได้)

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ สป.
โทร. 02-628-5646, 48 ต่อ 123

สิ้นสุ ดการนาเสนอ

ขอบคุณครับ
ห้ องสมุดและศูนย์ เอกสารนานาชาติ กลุ่มสารสนเทศและเผยแพร่
สานักความสั มพันธ์ ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-628-5646 ต่ อ 123

