
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เปิดให้บริการ ณ อาคารคณะศิลปศึกษาชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) 
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

และบริการห้องสมุดออนไลน์ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ผ่านทาง http://elibrary.bpi.ac.th/center/home 
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ความเป็นมา 

พุทธศกัราช  2563 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ได้ยา้ยมาจากห้องสมุดคณะ 
ศิลปศึกษา งัหนา้ ปัจจุบนัหอ้งสมุด ปิด หบ้ริการท  คณะศิลปศึกษา ศาลายา ชั น 11  

             หอ้งสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  ปิด ห้บริการ มื อ นัจนัทร์ท   25 มกราคม พ.ศ. 2564 
ตั งอยู่ชั น 11 อาคารคณะศิลปศึกษา  ปิด ห้บริการแก่คณะครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา โดย
บริการทรัพยากรสารสน ทศท  หลากหลายรูปแบบ  ช่น หนังสือ  ารสาร หนังสือพิมพ์และสื อการสอน ศิลป
นิพนธ์  ป็นตน้  พื อสนับสนุนส่ง สริมการศึกษาคน้ค า้หาค ามรู้ประกอบการ ร ยนการสอนและการ ิจยัของ
อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ร มทั งบุคคลภายนอกท   ขา้มา ชบ้ริการ ทั งน  ผู ้ช้
สามารถสืบคน้ทรัพยากรสารสน ทศจากฐานขอ้มูลหอ้งสมุดคณะด ้ยโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั และม การจดั
หม ดหมู่ทรัพยากรสารสน ทศด้ ยระบบหอสมุดรัฐสภาอ มริกัน หรือระบ L.C. (Library of Congress 
Classification) ปัจจุบนัห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สามารถรองรับผู ้ช้บริการ 150 คน ม ทรัพยากรสารสน ทศ
ส าหรับ หบ้ริการ จ าน น 7,746 รายการ รายละ อ ยดดงัตาราง 

ประเภทหนังสือ จ ำนวน/เล่ม 

1. A ค ามรู้ทั  ไป 98 

2. B ปรัชญา จิต ิทยา ศาสนา 371 

3. C ศาสตร์ท   ก  ย ขอ้งกบัประ ติัศาสตร์ 36 

4. D ประ ติัศาสตร์ทั  ไป และประ ติัศาสตร์โลก ก่า 730 

5. E-F ประ ติัศาสตร์ : อ มริกา  1 

6. G ภูมิศาสตร์ โบราณคด   นนัทนาการ 282 

7. H สังคมศาสตร์ 304 

8. J รัฐศาสตร์ 78 

9. K กฎหมาย 18 

10.L การศึกษา 398 

11.M ดนตร  648 

12.N ศิลปกรรม 92 

13.P ภาษาและ รรณคด  907 



 

 

ประเภทหนังสือ จ ำนวน/เล่ม 

14.Q  ิทยาศาสตร์ 96 

15. R แพทยศาสตร์ 75 

16.S  กษตรศาสตร์ 14 

17.T  ทคโนโลย  75 

18.U ยทุธศาสตร์ - 

19.V นา ิกศาสตร์ - 

20.Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ 43 

21.น  น นิยาย/ รื องสั น 275 

22.  ิจยัส าหรับครู 82 

23. หนงัสืออา้งอิง 143 

23. ศิลปนิพนธ์ดุริยางคศิลป์ 1,501 

24. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์ 1,179 

 
โดยมีบริการในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- บริการหนังสือทั่วไป ศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย การจัดการความรู้ เอกสาร ตำรา สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวารสาร ทั้งในรูปแบบหนังสือและหนังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book และ E-Magazine) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

- บริการยืม – คืน (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
- บริการที่นั่งอ่าน และพ้ืนที่ทำงาน (Co-Working space) 
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น 
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
- บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
1. ผู้ใช้บริการต้องยืมด้วยบัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการของ

ตนเองทุกครั้ง 
2. ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้ยืม ได้แก่ หนังสือทั่วไป  
3. ผู้ ใช้บริการต้องนำส่งทรัพยากรฯ คืนตามกำหนด หากส่งคืนช้ากว่ากำหนดต้อง เสียค่าปรับ 

วันละ 20 บาทต่อเล่ม  
4. ผู้ที่นำทรัพยากรฯ ออกจากหอสมุดกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ที่ทำทรัพยากรฯ ชำรุดหรือสูญหาย

ต้องเสียค่าปรับตามราคาที่หอสมุดกลางกำหนด 

สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถยืมหนังสือทั่วไป  

และสามารถอ่าน E-Book ที่เป็นผลงานลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ตามสิทธิ์ ดังนี้ 

ประเภทสมาชิก จำนวนที่ยืมได้ 
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 

E-Book 
E-Magazine 

หนังสือทั่วไป 
(หนังสือเล่ม) 

นักเรียน นักศึกษา 3 เล่ม อ่านได้ 7 วัน 
อาจารย์และบุคลากร 3 เล่ม อ่านได้ 7 วัน 

บุคคลภายนอก ยืมไม่ได้ อ่านได้ ยืมไม่ได้ 
 
ระเบียบในการเข้าใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 

1. เก็บกระเป๋า ถุง ย่าม และสัมภาระอ่ืนๆ ไว้ที่รับฝากของ(ล๊อกเกอร์) พร้อมทั้งนำสิ่งของมีค่า และ
กระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหาย ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา จะไม่รับผิดชอบในทุกๆ กรณ ี

2. ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ รบกวนผู้อ่ืน 
3. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรอืของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุดคณะศิลปศึกษา โดยเด็ดขาด 
4. ห้ามขีด เขียน ฉีก ตัด ทำลาย ทรัพยากรฯ ทุกชนิดของห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 
5. เมื่อใช้ทรัพยากรฯ เสร็จแล้ว ให้วางไว้ที่ “เคาร์เตอร์เจ้าหน้าที่”  
6. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 

  7. ต้องใช้บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการของตนเองทุกครั้งที่
ต้องการยืมหนังสือ 
 
ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา จะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และทำบันทึกเป็นหลักฐาน 
2. ฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และทำบันทึกเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

หรือผู้บังคับบัญชาทราบทันที 



 

 

3. ฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ระงับสิทธิ์การใช้บริการห้องสมุดคณะศิลปศึกษา จำนวน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
พบการกระทำผิด   

4. การนำทรัพยากร ฯ ออกจากห้องสมุดคณะศิลปศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการตัด ฉีก ทำลาย 
เป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการ มีโทษปรับตามราคาที่ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา กำหนด ทั้งนี้ในส่วนของ
บุคคลภายนอกจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

5. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดคณะศิลปศึกษา จะไม่อนุญาตให้เข้ารับบริการอีกต่อไป 

นอกจากการใช้บริการ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) แล้ว ผู้ใช้บริการ
ยังสามารถสมัครสมาชิก เพ่ือสืบค้นข้อมูลและใช้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านระบบห้องสมุด
ออนไลน์ ของห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ผ่านทาง http://elibrary.bpi.ac.th/ โดยผู้ใช้
สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

วิธีการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้ใหม่ 
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ http://elibrary.bpi.ac.th/  และอ่าน E-Book และE-Magazine ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://elibrary.bpi.ac.th/ 

คลิกท่ี  จากนั้นให้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน 

 

อีเมลที่ใช้งานจริง 

รหัสผ่าน (ใช้หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อง่ายต่อการจดจำ) 

ยืนยันรหสัผ่านอีกครั้ง  

ช่ือจริง 

นามสกลุ 

เพศ (Female หญิง / Male ชาย) 

หมายเลขโทรศัพท์ 

เลือกสังกัดที่เรียน หรือท่ีทำงาน 

http://elibrary.bpi.ac.th/
http://elibrary.bpi.ac.th/
http://elibrary.bpi.ac.th/


 

 

 

2. หากสมัครสำเร็จ จะปรากฏข้อความ ดังนี้ 

 
 
 
 

ระบบจะส่งข้อความยืนยันตัวตนเข้าสู่ e-mail ที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ ซึ่งผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนใน e-mail จึงถือ
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้สามารถใช้บัญชีดังกล่าวลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทันที โดยทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) มีดังนี ้

ประเภทหนังสือ จ ำนวน/เล่ม 

1. A ค ามรู้ทั  ไป 98 

2. B ปรัชญา จิต ิทยา ศาสนา 371 

3. C ศาสตร์ท   ก  ย ขอ้งกบัประ ติัศาสตร์ 36 

4. D ประ ติัศาสตร์ทั  ไป และประ ติัศาสตร์โลก ก่า 730 

5. E-F ประ ติัศาสตร์ : อ มริกา  1 

6. G ภูมิศาสตร์ โบราณคด   นนัทนาการ 282 

7. H สังคมศาสตร์ 304 

8. J รัฐศาสตร์ 78 

9. K กฎหมาย 18 

10.L การศึกษา 398 

11.M ดนตร  648 

12.N ศิลปกรรม 92 

13.P ภาษาและ รรณคด  907 

14.Q  ิทยาศาสตร์ 96 

* (การลงทะเบียนยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอเีมลของคุณเพื่อเปดิใช้งานบัญชีนี้ 
หากคุณไม่ได้รับอเีมลใหต้รวจสอบอีเมลขยะหรือโฟลเดอร์สแปม) 

 



 

 

ประเภทหนังสือ จ ำนวน/เล่ม 

15. R แพทยศาสตร์ 75 

16.S  กษตรศาสตร์ 14 

17.T  ทคโนโลย  75 

18.U ยทุธศาสตร์ - 

19.V นา ิกศาสตร์ - 

20.Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ 43 

21.น  น นิยาย/ รื องสั น 275 

22.  ิจยัส าหรับครู 82 

23. หนงัสืออา้งอิง 143 

23. ศิลปนิพนธ์ดุริยางคศิลป์ 1,501 

24. ศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์ 1,179 

 

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรทุกประเภทผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
วิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
วิธีที่ 1 สืบค้นตรงช่องค้นหา 

1. เข้าเว็บไซต์ http://elibrary.bpi.ac.th/  และลงชื่อเข้าใช้ (log in)  

 

2. พิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา แล้วกด “Enter” ดังภาพ 

 

พิมพ์คำค้น 

ใส่ E-Mail ที่สมัคร 

ใส่ รหัสผ่าน 



 

 

3. หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลหนังสือทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถเลือกหนังสือให้ตรงกับความต้องการกับผู้ใช้ 
ซึ่งในหนังสือแต่ละเล่มจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมและหมวดหนังสือเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ  
ที่ต้องการในห้องสมุดได้สะดวก 

 
 
วิธีที่ 2 สืบค้นแบบ Advance Search 

หากผู้ใช้ต้องการสืบค้นหนังสือให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ผู้ใช้สามารถสืบค้นหนังสือได้ที่ Advance 
Search ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้าง  โดยสามารถจำกัดประเภทของทรัพยากร หรือสาขาห้องสมุดที่ต้องการได้ 

 

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
1. การสืบค้น E-Book สามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าของหอสมุดกลางได้ โดยคลิกท่ี “เลือกสถานศึกษาที่

ต้องการ” จะปรากฏรายชื่อห้องสมุด ดังภาพ 



 

 

 

2. เมื่อเข้ามาท่ีหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่เลือกแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะปรากฏ E-Book ดังภาพ 

 
 
3. คลิกที่ “see all” เพ่ือดูรายการ E-Book จากนั้นคลิกเล่มที่ต้องการอ่าน และคลิกที่ “ADD TO MY 

BOOKSHELF” ดังภาพ 

 



 

 

4. คลิกท่ี “READ THIS BOOK” เพ่ืออ่าน E-Book เล่มนั้น 

 

 

5. คลิกท่ีลูกศรซ้าย-ขวาเพื่อพลิกอ่าน และสามารถคลิกท่ีแว่นขยายเพ่ือย่อหรือขยาย ให้สะดวกต่อการ
อ่าน 

 
 

 


