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รายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ 

 

๑. ชื่อ – สกุล นางสาวอัมพิกา  นันทิกาญจนะ 

ตําแหนง บรรณารักษชํานาญการ สังกัด กลุมวิจัยและพัฒนาหองสมุด สํานักหอสมุดแหงชาติ 

๒. ฝกอบรมหลักสูตร The Education and Training Program for Overseas Librarians  

ณ หอสมุดแหงชาติเกาหลี และมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

ดวยทุน 2022 Education and Training Program for Overseas Librarians  

และงบประมาณของกรมศิลปากร (ทุนประเภท ๒)  

ต้ังแตวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  มีกําหนด ๓ เดือน ๕ วัน 

๓. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

๓.๑ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูในการบริหารจัดการและพัฒนาหองสมุด 

          ๓.๒ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

          ๓.๓ เพื่อสรางเครือขายบุคลากรหองสมุดกับหอสมุดแหงชาติเกาหลี และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

๔. เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม 

เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรม แบงออกเปน ๔ สวนหลัก ไดแก 

 สวนที่ ๑ การฝกอบรมระบบงานดานบรรณารักษและหองสมุด ณ หอสมุดแหงชาติเกาหลี 

 สวนที่ ๒ การศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับ ๑ ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย

แหงชาติโซล 

 สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอรายงานการคนควาอิสระ (Independent Study) ณ หอสมุด

แหงชาติเกาหลี 

 สวนที่ ๔ การศึกษาเรียนรูทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี 

โดยรายละเอียดการฝกอบรมในแตละสวน สามารถสรุปไดดังน้ี     
 

สวนที่ ๑ การฝกอบรมระบบงานดานบรรณารักษและหองสมุด 

  เริ่มเขารับการฝกอบรมต้ังแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอสมุดแหงชาติเกาหลี 

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เนื้อหาการฝกอบรมสรุปไดดังนี้ 
 

หอสมุดแหงชาติเกาหลี (National Library of Korea) 

ประวัติความเปนมา 

หอสมุดแหงชาติเกาหลกีอตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๕ เพื่อเปนแหลงจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทางปญญา 
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อันมีคาของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) นับตั้งแตกอตั้ง หอสมุดแหงชาติเกาหลีไดจัดเก็บ รวบรวม และใหบริการ 

คอลเลก็ชันสิ่งพิมพภายในประเทศและสื่อดิจิทัลมากมาย ซึ่งไดรับการสงวนรักษาและจัดเก็บอยางเปนระบบ 

ปจจุบันหอสมุดแหงชาติเกาหลีใหบริการคอลเล็กชันหลากหลายรูปแบบ เชน หนังสือ เอกสารตนฉบับ และ

ดิจิทัลคอลเล็กชัน เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย นอกจากนี้หอสมุดแหงชาติเกาหลียังนําเทคโนโลยี

ขั้นสูงมาปรับใชใหเขากับความตองการที่หลากหลายของพลเมืองเกาหลีใต และเพื่อใหสามารถเขาถึงสื่อตางๆ ของ

หองสมุดไดโดยไมเสียคาใชจาย สะดวก และรวดเร็ว 

หอสมุดแหงชาติเกาหลีเปนหนวยงานหลักที่สามารถสรางความเชื่อมั่นในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที ่

เปนประโยชนไดอยางสะดวกและเทาเทียมกันสําหรับประชาชน และมีความเชื่อมั่นวา ความรูและขอมูลเปน

ทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาประเทศ ดังน้ันหอสมุดแหงชาติเกาหลีจะไมละความพยายามใน

การผนวกรวม ความคิดสรางสรรคของบุคคลกับความสําเร็จทางปญญา รวมเขากับ แหลงทรัพยากรดิจิทัลที่ทันสมัย 

เพื่อเปนคลังขอมูลที่มีชีวิต 

นอกจากน้ีหอสมุดแหงชาติเกาหลียังมีบทบาทในชุมชนหองสมุดทั่วโลกผานความสัมพันธและความรวมมือ

กับหองสมุดทั้งในประเทศและตางประเทศ และยังสามารถรักษาความเปนผูนําและสถานะของเกาหลีในประชาคม

ระหวางประเทศ 

 
 

ภารกิจ 

หอสมุดแหงชาติเกาหลี มีภารกิจตามมาตรา ๑๙ ในพระราชบัญญัติหองสมุดวา  

๑. วางแผนและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของตามแผนพัฒนาหองสมุด 

๒. รวบรวม การจัดหา การอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๓. จัดทํามาตรฐานบรรณานุกรมแหงชาติ 

๔. จัดทําระบบสารสนเทศระดับชาติ 
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๕. แนะแนว สนับสนุน และทําความรวมมือกับหองสมุดภายในประเทศ รวมทั้งใหการศึกษาและ 

การฝกอบรมแกบรรณารักษ 

๖. แลกเปล่ียนและทําความรวมมือกับหองสมุดในตางประเทศ 

๗. พัฒนานโยบาย สํารวจ และวิจัยเพื่อพัฒนาหองสมุด 

๘. สนับสนุนและใหความรวมมือในการสงเสริมการอานตามพระราชบัญญัติสงเสริมวัฒนธรรม 

การอาน 

๙. งานอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของหองสมุดในสาธารณรัฐเกาหลี 

โครงสรางองคกร  

หอสมุดแหงชาติเกาหลี แบงออกเปน กลุมหลัก ๓ กลุม (๑๐ แผนก ๑ ทีม) หอสมุดแหงชาติสาขา ๒ สาขา 

(๖ แผนก) และศูนยกลางการอนุรักษและวิจัย ๑ แหง ดังภาพ  

 
 

บุคลากร  จํานวน ๓๑๔ คน 

งบประมาณ   ป ๒๕๖๕ ไดรับเงินงบประมาณ ๙๘.๖ ลานวอน (ประมาณ ๒,๕๙๙ ลานบาท) 
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ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภท หนังสือ

เกาหลี 

หนังสือ

ญี่ปุน 

หนังสือจีน Occidental 

Book 

หนังสือเกา อื่น ๆ รวม 

จํานวน ๙,๖๑๘,๓๕๒ ๓๓๗,๖๕๑ ๑๑๒,๗๒๓ ๑,๑๕๖,๘๔๕ ๒๙๔,๕๓๗ ๑,๘๐๙,๖๓๔ ๑๓,๓๒๙,๗๔๒ 

รอยละ ๗๒.๒ ๒.๕ ๐.๘ ๘.๗ ๒.๒ ๑๓.๖ ๑๐๐ 

(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) 
 

 

 

การดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติเกาหลี สามารถสรุปเนื้อหาการฝกอบรมแบงตามโครงสรางไดดังนี้ 

๑. Online Resources Division 

  มีหนาท่ีในการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศออนไลนตามแนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ของหอสมุดแหงชาติเกาหล ีไดแก 

  ๑.๑ การไดรับตามพระราชบัญญัติหองสมุด มาตรา ๒๐ ความวา บุคคลซึ่งเปนผูจัดพิมพหรือผูสรางสรรค 

จะตองทรัพยากรสารสนเทศใหกับหอสมุดแหงชาติเกาหลี ภายใน ๓๐ วัน โดยมีรายละเอียดการจัดสง ดังน้ี 

หัวขอ เนื้อหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลนที่มีเลข ISBN และ ISSN 

ผูรับผิดชอบ ผูจัดทําหรือเจาของทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 

จํานวนที่ตองจัดสง ๑. บุคคลหรือสํานักพิมพ จํานวน ๒ ไฟล/ช่ือเรื่อง 

๒. ส่ิงพิมพรัฐบาล จํานวน ๓ ไฟล/ชื่อเรื่อง 

วิธีการจัดสง ๑. กรอกขอมูลผานระบบคลังส่ิงพิมพของหอสมุดแหงชาติเกาหลีทาง  
http://nl/go/kr.seoji 

๒. จัดสงไฟลดิจิทัลและขอมูลบรรณานุกรมมายังหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

๓. ทําการยินยอมใหหอสมุดแหงชาติเกาหลีเขาถึงเนื้อหา 

กําหนดการจัดสง ภายใน ๓๐ วันนับจากวันทีเ่ผยแพร 

๑.๒ ไดรับจากการจัดหาและรวบรวมโดยหอสมุดแหงชาติเกาหลี ดวยคัดเลือกจากทรัพยากรสารสนเทศ 

ออนไลนที่มีคุณคาตอการสงวนรักษาจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดท่ีใหบริการในเกาหลี ตามพระราชบัญญัติ

หองสมุด มาตรา ๒๐  

หัวขอ เนื้อหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ ๑. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดพิมพขึ้นกอน ค.ศ.๒๐๑๖ ที่มีเลข ISBN หรือ ISSN 

๒. ส่ิงพิมพที่ไมมีเลข ISBN หรือ ISSN ที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณคาตอการสงวนรักษา 

http://nl/go/kr.seoji
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๓. ส่ิงพิมพที่สามารถดาวนโหลดไดโดยตรงจากเว็บไซต 

๔. ส่ิงพิมพรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน 

จํานวนที่ตองจัดสง ๑ ฉบับ 

 วิธีการรวบรวม ๑. การทําความรวมมือกับสถาบัน/องคกรที่ผลิตหรือจัดทําสิ่งพิมพนั้นๆ 

๒. ดาวนโหลดจากเว็บไซตของสถาบัน/องคกรสาธารณะ  

๑.๓  ไดรับจากการบริจาค 

หัวขอ เนื้อหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ ๑. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมีใหบริการในหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

๒. ส่ิงพิมพออนไลนท่ีเผยแพรในตางประเทศที่มีผูเขียนเปนชาวเกาหลี หรือส่ิงพิมพ 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับประเทศเกาหลีใต  

จํานวนที่จัดเก็บ ๑ ไฟล 

วิธีการรวบรวม เจาของลิขสิทธิ์จัดสงทรัพยากรสารสนเทศออนไลนใหกับหอสมุดแหงชาติ  

พรอมท้ังกรอกแบบฟอรมยินยอมใหใชงาน  

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศออนไลนของหอสมุดแหงชาติเกาหลี แบงออกไดดังนี ้ 

หัวขอ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

Web 

Materials 

สื่อสิ่งพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ รายงาน เว็บตูน

(Webtoon) และ Web novel 

สื่อเสียง เพลง สื่อการเรียนการสอน บทสัมภาษณ หนังสือเสียง และเอฟเฟกตเสียง 

สื่อวีดิทัศน บันทึกการถายทอดสด ภาพยนตร บันทึกการแสดงสด บทสัมภาษณ  

สื่อการเรียนรู 

ภาพ ภาพถาย ภาพวาด 

Websites เว็บไซตของเกาหลีใต และเว็บไซตตางประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกาหลใีต 

 

๒. Planning and Cooperation Division 

 มีหนาที่รับผิดชอบในการสรางมาตรฐานและวางแผนในการพัฒนาหองสมุด การสงเสริมการอาน วางแผน

และประสานงานโครงการและกิจกรรม หรือการแลกเปลี่ยนกับหองสมุดเครือขายและองคกรที่เกี่ยวของ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธองคกร และการจัดพิมพสิ่งพิมพของหอสมุด

แหงชาติเกาหล ี
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๓. Librarian Human Resources Development Division  

มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมบุคลากรมืออาชีพดานหองสมุดเพื่อนําไปสูการใหบริการสารสนเทศ 

ในอนาคต พัฒนาศักยภาพและการศึกษาดานหองสมุดของบุคลากร สรางสมรรถนะของบรรณารักษ จัดทําระบบ

การเรียนรูดวยตนเองในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับบุคลากรเพื่อกระตุนการเรียนรูอยางชาญฉลาด ดําเนิน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติสําหรับบรรณารักษ ดําเนินงานเรื่องการแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาและฝกอบรม เสริมสรางความเชี่ยวชาญในดานการศึกษาและการฝกอบรมบรรณารักษ ปรับปรุง

ระบบการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม วางรากฐานสําหรับการดําเนินงานดานการศึกษาและอบรมบรรณารักษ 

 

๔. Information Technology Division 

มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติเกาหลี ดังนี ้

- จัดทําและผลักดันแผนการบังคับใชระบบสารสนเทศของหอสมุดแหงชาต ิ

- พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติ 

- ดูแล ปรับปรุง และแกไขปญหาระบบสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติ และเครือขายทั่วประเทศ 

- สนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมสําหรับหองสมุด 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานดานความรวมมือกับเครือขายหองสมุดภายในประเทศ  

๑. การมอบรางวัลใหกับกลุมบุคคลหรือบุคคลผูทําคุณประโยชนใหกับหองสมุดประชาชน 

วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงความรูสึกภาคภูมิใจและใหเกียรติแกผูมีอุปการะคุณและผูที่ทําประโยชนแก 

หองสมุดประชาชนใหกับทองถิ่นและผูใชบริการ และยกระดับคุณภาพบริการผานความรวมมือระหวางหองสมุด 

และเพื่อสรางพื้นฐานการเสริมสรางความรวมมือของหองสมุด โดยการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูทํา

คุณประโยชน 

 นับตั้งแตป ๒๕๕๐ มีการดําเนินการประกาศรางวัลในทุก ๆ ปจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา 

และการทองเที่ยว และผูบริหารหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

๒. ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับหองสมุด 

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนรวมกันผานการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความรวมมือระหวาง 
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หอสมุดแหงชาติเกาหลีกับองคกรอื่นๆ (หองสมุดหรือองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหองสมุด) โดยการจัดทําขอตกลง

กับหองสมุดในประเทศและองคกรที่เกี่ยวของกับหองสมุด ๒. จัดประชุมกับองคกรทางดานประวัติศาสตร ๙ แหง

อยางตอเน่ืองเพื่อสรางความรวมมือรวมกัน 

 

การดําเนินงานดานวิจัยพัฒนาหองสมุด 

๑.  การดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย โดยการจัดทําขอมูลผลการวิเคราะหแบบพื้นฐานเพื่อใชในการพัฒนา 

หองสมุด และการกําหนดนโยบายโดยการจัดทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสสถานการณของหองสมุดในปจจุบัน 

๒.  การวิจัยแบบกลุม เพื่อเสริมสรางความเปนมืออาชีพและการสรางสรรคงานผานการเรียนรูดวยตนเอง  

ดวยการจัดทําบทความวิจัยนําเสนอในวารสารวิชาการ หรือการเขียนบทความในหัวขอที่เกี่ยวของกับหอสมุด

แหงชาตหิรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรือการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติหรือเวทีระดับโลก  

๓.  การจัดทําสิ่งพิมพหอสมุดแหงชาติเกาหล ีเพื่อเปนเวทีสําหรับการคนควา วิจัย และอภิปรายประเด็น 

สําคัญที่เกี่ยวกับหองสมุด และเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเชี่ยวชาญดานการวิจัยใหกับบรรณารักษของ

หอสมุดแหงชาติ 

   การจัดทําสิ่งพิมพของหอสมุดแหงชาติในแตละฉบับน้ันจะเกี่ยวของกับเชื่อมโยงกับหัวขอหรือประเด็น 

ที่กําลังเปนที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน โดยมีการเผยแพรมากกวา ๖ ครั้งตอปในรูปแบบออนไลน จัดทําโดย

บรรณารักษและเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติ หรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของ

หอสมุดแหงชาติ และจัดสงทางอีเมลใหกับบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ 

๔. การจัดกิจกรรมการสนทนา “Jisikrak” เพื่อสรางความเปนมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของบรรณารักษ 

และเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติเกาหลี ดวยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นของสภาพแวดลอมและ

แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปของหองสมุด อีกทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนําไปใชใน

การทํางาน กิจกรรมจะมีการนําสนทนาโดยผูเชี่ยวชาญในชวงเวลาระหวางพักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

ความกาวหนาของหอสมุดแหงชาติเกาหลีในปจจุบัน 

๑. การจัดการแขงขันประกวดสงบทความเกี่ยวกับนวัตกรรมหองสมุด  

เพื่อพัฒนาและแบงปนความรูและความคิดสรางสรรครวมกันในแวดวงหองสมุด และเพื่อเผยแพรแนวคิด

ใหมๆ ที่สามารถใชในการพัฒนาหองสมุดได โดยมีการใหรางวัลและเกียรติบัตรใหแกผูชนะการประกวด 

๒. การจัดพิมพหนังสือ The Library 



รายงานการฝกอบรมหลักสูตร 2022 The Education and Training Program for Overseas Librarians ๙ 

 

The Library เปนส่ิงพิมพที่ผลิตโดยหอสมุดแหงชาติเกาหลี เดิมใชช่ือวา Kwanbo เริ่มจัดพิมพครั้งแรกเมื่อ 

ค.ศ.๑๙๔๖ เน้ือหาในหนังสือประกอบดวยเรื่องราวใหมๆ ที่นาสนใจในวงการหองสมุดและการอภิปรายเกี่ยวกับ

แผนกลยุทธในอนาคตของหองสมุด โดยหัวขอหลักที่เคยมีการจัดพิมพ เชน ‘E-books, Library Service not 

Constrained by Time and Space’ (2019), ‘Homo Ludens X Library’ (2020), “The Era of Sharing” 

๓. การจัดพิมพเผยแพรรายงานประจําปหอสมุดแหงชาติเกาหลี  

เพื่อใชในการเผยแพรผลการดําเนินงาน ขอมูลสถิติสําคัญ ตลอดจนผลงานและกิจกรรมเดนในรอบปของ

หอสมุดแหงชาติเกาหลี 

 

ประมวลภาพการฝกอบรมระบบงานดานบรรณารักษและหองสมุด 
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   สวนที่ ๒ การศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี ระดับ ๑ 
 

การศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาเกาหล ีระดับ ๑ ระหวางวันที่ ๕ กันยายน - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รวม ๑๐ 

สัปดาห ๒๐๐ ชั่วโมง) ตั้งแตวันจันทร – ศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย

แหงชาติโซล (Institute of International Education, Seoul National University)  
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สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอรายงานการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
 

     เริ่มดําเนินการกําหนดหัวขอ พบที่ปรึกษา และศึกษาคนควา ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม - ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ และนําเสนอผลงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอสมุดแหงชาติเกาหลี โดยศึกษาคนควา เรื่อง 

Digital Services of the National Library of Korea and the National Library of Thailand in the Post-

Corona Era เก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาจากเอกสาร เว็บไซต และสัมภาษณเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

หลังจากน้ันจึงไดทําการจัดทํารายงานการศึกษาอิสระ (ตามปรากฏในภาคผนวก) และนําเสนอผลการศึกษา ตามลําดับ  
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สวนที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู ณ หอสมุดแหงชาติสาขา และพื้นที่ทางประวัติศาสตรของ 

สาธารณรัฐเกาหลี และกิจกรรม Library friends กับบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติเกาหลี  

    ระหวางการฝกอบรม ณ หอสมุดแห งชาติ เกาหลี ไดมีการเดินทางไปการศึกษาและเรียนรู   

ณ หอสมุดแหงชาติสาขา พื้นที่ทางประวัติศาสตรของสาธารณรัฐเกาหลี และกิจกรรม Library friends  
กับบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติเกาหลี ดังนี ้  

 

การศึกษาและเรียนรู ณ หอสมุดแหงชาติสาขา 

๑. หอสมุดแหงชาติสําหรับเด็กและเยาวชน (National Library for Children and Young adult:  

NLCY) เปนหองสมุดสาขาของหอสมุดแหงชาติเกาหลี มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการขอมูลและสงเสริมการอาน 

แกเด็กและเยาวชนในเกาหลี ตั้งอยูที่เขตกังนัม กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี 

๒. หอสมุดแหงชาติเกาหลี สาขาเซจอง (National Library of Korea, Sejong) เปดใหบริการเมื่อวันที่  

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางของการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของรัฐบาลในการใหบริการ

ประชาชนในเขตพื้นที่หางไกล อีกทั้งยังเปนศูนยกลางในการเผยแพรวัฒนธรรมของเซจงอีกดวย 
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การศึกษาและเรียนรูพื้นที่ทางประวัติศาสตรของสาธารณรัฐเกาหลี  

พื้นที่ทางประวัติศาสตรเมืองคยองจู จังหวัดคยองซังเหนือ สาธารณรัฐเกาหลี เปนเมืองหลวงเกาของ

อาณาจักรชิลลา ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก (UNESCO World Heritage) 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๐ พื้นที่ประวัติศาสตรแหงน้ีเปนหน่ึงในแหลงมรดกโลกของสาธารณรัฐเกาหลี  

 พื้นที่ประวัติศาสตรคยองจู ประกอบไปดวยสถานที่และอนุสรณสถาน ถือไดวาเปนพิพิธภัณฑกลางแจงที่

ใหญที่ สุดอีกแหงของโลก โดยมีรูปแบบของสถาปตยกรรม และศิลปะพุทธศาสนา รวมไปถึงผลงานทาง

ประติมากรรม ที่มีความโดดเดน 
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กิจกรรม Library friends กับบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

 กิจกรรม Library friend เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นทําความรูจักกับเพื่อนบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติเกาหลี 

เพื่อพบปะพูดคุย ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางาน งานอดิเรก และ

ถายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละประเทศซึ่งกันและกัน กิจกรรมจัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้งตอเดือน กิจกรรมที่
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ทํารวมกัน อาทิ กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรขนมโบราณพื้นเมืองของเกาหลีใตและเรียนรูประวัติศาสตรและอิทธิพล

ของอาหารประเทศเกาหลีใต ณ Institute of Traditional Korean Food และกิจกรรมการเขียนอักษรวิจิตรเกาหลี 

  

   

๕. ผูเขารวมการฝกอบรม 

๕.๑ นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ   

๕.๒ Ms. Sjukirkhan Bota   

๕.๓ Ms. Phạm Phương Lan   

๕.๔ Ms. Jessie Rose M. Bagunu  

๖. องคกร/ประเทศที่เขารวมการฝกอบรม 

๖.๑ National Library of Thailand   

๖.๒ National Library of Mongolia   

๖.๓ National Library of Vietnam   

๖.๔ University of the Philippines Library  

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับสําหรับการฝกอบรมในหลักสูตร 
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๗.๑ สามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมและศึกษาเรียนรูระบบงานหองสมุดของหอสมุดแหงชาติ 

เกาหลี มาปรับประยุกตใชในการพัฒนางานวิชาการและงานบริการของหอสมุดแหงชาติได 

 ๗.๒ สามารถนําความรูดานวิชาการที่ไดรับมาวางแผนการจัดทํากิจกรรมและโครงการของหอสมุดแหงชาติ

ในอนาคตได 

 ๗.๓ สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี มาประยุกตใชในการ

ประสานงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของได 

 ๗.๔ สามารถนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรการฝกอบรมทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อนําไปสูการจัดทํากิจกรรม 

โครงการ หรือความรวมมือกับหอสมุดแหงชาติเกาหลีในอนาคตได 

๘. ขอเสนอแนะ 

๘.๑ ควรใหผูเขารวมอบรมไดมีโอกาสเขาทดลองฝกปฏิบัติจริงในงานดานงานเทคนิคของหองสมุด 

๘.๒ ควรใหผูเขาอบรมไดมีชวงระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานการศึกษาอิสระมากขึ้น 

 

 

 

 

 

        (นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ) 

            บรรณารักษชํานาญการ 
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หนังสือรับรองการสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร 
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หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลี ระดับ ๑ 
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ใบรายงานผลการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ระดับ ๑ 
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Digital Services of  
the National Library of Korea and the National Library of Thailand 

in the Post-Corona Era 

 
Amphika Nanthikanjana 

National Library of Thailand  
 
 

Research for the 2022 Cultural Partnership Initiative (CPI):  An Education and 
Training Program for Overseas Librarians Program, the National Library of Korea 
 

This research is for the Education and Training Program for Overseas Librarians 
Program of the National Library of Korea in part of Cultural Partnership Initiative 
(CPI) of Ministry of Culture, Sports and Tourism of Korea in 2022. The study focuses 
on the Digital Services of the National Library of Korea and the National Library of 
Thailand in the Post-Corona Era 
 

I. Introduction 

Background 

The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), which originated in early 
December 2019, has rapidly widespread with confirmed cases in almost every 
country across the world and has become a new global public health crisis. 

Therefore, Libraries in countries were affected and forced to close 
temporarily. The library administration department strongly recommended using 
online services and working from home. 

The National Library of Korea and the National Library of Thailand are also 
included. Although both libraries were temporarily closed due to the COVID-19 
pandemic, they continue to attempt to provide digital services to users through 
online platforms. 

Presently, The National Libraries and other libraries have successfully 
navigated the most challenging phase of the Covid-19 pandemic. Numerous libraries 
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have been challenged by library closures. Subsequently, the libraries reopened but 
the circumstances got worse.  

Even though one of the primary goal of libraries is to provide services which 
users can access from anywhere and anytime. During the COVID-19 epidemic, the 
National Library of Korea (NLK) and the National Library of Thailand (NLT) were 
facing closures and encountered an issue with the services. However, the 
unexpected pandemic, it became another opportunity for the library to create, 
improve and expand its digital services to its users, also made it possible for users 
to access library information resources online. 

Consequently, during the four-month training program at the National Library 
of Korea, there were a plethora of opportunities to study the Digital Services of the 
National Library of Korea in the Post-Corona Era and the National Library of Thailand 

 
Objective of the research 

1. To study the Digital Services of the National Library of Korea and National 
Library of Thailand in the Post-Corona Era.  

2. To a better understanding of the digital service of the National Library of 
Korea and National Library of Thailand in the Post-Corona Era.  

 
 

II. Digital Services of the National Library of Korea 
 and the National Library of Thailand in the Post-Corona Era 

Currently, the new normal approach has emerged to tackle issues brought 
with Covid-19, the online delivery services and applications of ICTs are the way 
forward. Covid-19 compelled librarians and information users to improve the 
adoption and use of technologies to enhance information access and eradicate 
physical access. Technologies are changing and shaping libraries in new techniques. 
Both librarians and library users in Covid-19 era must be interested in utilizing digital 
tools for their quest for information. (Bashorun et al. , 2021) 

In 2019, the pandemic of Coronavirus disease 19 (COVID-19) was spreading 
rapidly over the world, and many people are unexpected of its danger. The library 
leader has to make changes to their administrative or service plan and must be 
considered how user able to access information resources. The epidemic provides 
an excellent opportunity to create new content on digital and online platforms. The 
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National Library of Korea and the National Library of Thailand are adding new digital 
services to assist users to access valuable information resources during difficult time. 

The study of Digital Services of the National Library of Korea and the National 
Library of Thailand in the Post-Corona Era focuses on 2 periods:  

 Before the pandemic: Overview of operations and services  

 After the pandemic: 7 topics related to digital services (Digital Information  

     Resources, Database, Online Activities/Events, Online Conferences/Seminar      
     /Training, Online Exhibitions, Online Contents and statistics) 

 
1. The National Library of Korea 

1.1 Before the pandemic 
The National Library of Korea founded in 1945, is a comprehensive and  

treasured repository of intellectual and informational resources of the Republic of 
Korea. Since its establishment, the library has built its extensive collection of 
domestic publications and digital materials which are also preserved thoroughly and 
organized systematically. 

Responding to the changes in the modern era, the library boasts its rich 
collections available in various formats such as books, paper documents, and digital 
resources. Also, the library has implemented advanced technologies to adapt to 
various needs of our citizens and to provide a free, easy and open access to the 
library materials. 

Furthermore, the National Library of Korea continue to take an active role 
in the global library community through collaborative relationships with libraries 
and institutions at home and abroad to maintain Korea’s leadership and presence 
in the international community. 

The National Library of Korea (NLK) under the Chief Executive and maintains 3 

departments 10 divisions 1 team, 2 libraries 6 divisions and 1 research center  and 
provides the Knowledge and Information Services for users such as language and 
literature collection, Serials Collection, Reference Counseling Service, Ask a 
Librarian, Recommendations by Librarians and Book reviews, Copy Mailing Service, 

Interloan (“Chaekbada”)  Service, Research Information Service, Digital Library Service, 

Services for Children and Young Adults and Services for the Disabled. 
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   During pandemic, the National Library of Korea flexible operation in response 
to Covid-19 situation. In 2020 The NLK was closure and reopening with for 5 times and 
also continued library service through flexible operation in response to covid-19.  

 
1.2 After the pandemic 

The National Library of Korea responded by providing efficient digital service 
in Korea, providing preventive measures for the convenience of users, and by identifying 
ways to prevent and manage the library during the pandemic. After the pandemic, The 
NLK has continued to create and improve the best digital services for users as follows:   

 

1.2.1 Digital Information Resources 

 Enlarged E-books for non-face-to-face Service  

    2,705 titles → 4,057 titles  (↑ 1,352 titles) 
 

1.2.2 Databases 

 Covid-19 Web Archive; the NLK has been collect and preserve  
digital Archives about Covid-19 

 

Covid-19 Web Archive (https://www.nl.go.kr/) 

 

 Covid-19 Web Resource Collection; 8,832 items collected  

 Enlarged Online Academic Database (charged academic web  
database, 31 titles -> 42 titles) 
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1.2.3 Online Activities / Events  
 Meet the author; The NLK held the Meet the Author event online  

and was broadcasted live on YouTube 

 
Meet the author event online (https://www.nl.go.kr/) 

 
 
 

 Librarians’ Festival 2021; was broadcasted live throughout the  
country via NLK YouTube channel 
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Librarians’ Festival 2021 (https://www.nl.go.kr/) 

 
 

 National Library for Children and Young Adults (NLCY) Activity; sent  
a box including tools and reading materials to users to participate in activities that 
combine reading and creating at home. 

 
NLCY Activity 

(https://www.nl.go.kr/) 

 
    1.2.4 Online Conferences/Seminars/Training  

 Non-face-to-face International Cooperation; National Library of  
Iran, National Diet Library and National Library of Russia  

 Linked Open Data Annual conference (LODA) on the theme “Post  
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Covid-19, with Covid-19” was held non-face-to-face/online and was broadcasted 
live on YouTube 

 
Linked Open Data Annual conference (LODA) 

(https://www.nl.go.kr/) 

 75th Anniversary Celebration and Symposium; the event was held  
non-face-to-face/online and was broadcasted live on YouTube. 

 
75th Anniversary Celebration and Symposium 

(https://www.nl.go.kr/) 
 

 2021 OAK Conference Online Conference; via the NLK YouTube Channel. 
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2021 OAK Conference online conference 

(https://www.nl.go.kr/) 
 

    1.2.5 Online Exhibitions  
 Online Exhibitions from 76 items including NLK collections and Collections 

 by the greatest authors to Expanded opportunity to experience culture for the public 

 

1.2.6 Online Contents 
 Copyright Permission Campaign; the NLK has held a copyright  

permission campaign to expand its online service in response to increased demand 
for home library service for when the library is closed due to national disasters 
including coronavirus disease. 
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Copyright permission campaign 

(https://www.nl.go.kr/) 
 

- VR Library tour; visiting the National Library of Korea via virtual reality  
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The NLK VR Library tour (https://www.nl.go.kr/) 

 
 

1.2.7 Statistics 

The Number of Visitors  

 2019 2020 2021 

National Library of Korea 561,249 110,021 104,903 

Digital Library 284,646 12,419 54,607 

NL for Children and Young Adults 109,094 13,191 7,798 

NLK Sejong 823,908 156,489 117,992 
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The Number of Digital Content Users 

 2019 2020 2021 

Digital Content Users 5,956,872 6,116,385 8,976,218 

 

 According to the statistical table above, comparing the number of visitors 

during the epidemic in 2020 - 2021 to the number of visitors in 2019, it was 

determined that the overall number of visitors has decreased significantly. This is 

because of the pandemic and the temporary closure of the library. But in opposite, 

the number of digital content users is important factor in increasing, especially in 

2021. This indicates that users' patterns for accessing digital information resources 

have changed greatly. It also indicates the success of the National Library of Korea 

in adapting to digital services. 

After the pandemic the NLK has changed operating hours to prevent the 

spread of Covid-19. The library is opened every day, closed on public holidays and 

regular closure (every second and fourth Monday) The service hours are Monday -

Sunday at 10:00 a.m. to 6.00 p.m. 

 

2. The National Library of Thailand 
2.1 Before the pandemic 

  The National Library of Thailand (NLT) under the direction of a director and  

under the control of the Fine Arts Department, Ministry of Culture. The NLT 
maintains eleven branch libraries throughout the country. The motto is “Treasure 
of Wisdom” 

        The NLT holds the major tasks for acquisition, collecting and preserving of 
Thai intellectual and culture heritage of information resources in form of printed 
materials, audio-visual, electronic materials and ancient manuscripts. The library 
provides study and research in Library and Information Science (LIS), promoting a 
reading culture. The library represents a National Depository, International 
Standard Books Number (ISBN), International Standard Serials Number (ISSN) and 
Press Act A.D. 2007, National Bibliographic Agency and Cataloguing in Publication 
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(CIP), Center for the Exchange and Interlibrary Loan as well as collaborative the 
national library networking. 

 

   The NLT serves user to access the information, knowledge and services is  
equally for all regardless of race, nationality, age, gender, religion, language, 
disability, economic and employment status and educational level.  

         The NLT have an information resource in various collection which include 
rare books, book about Thailand, international books collection, royal government 
gazettes, thesis, research, periodicals, newspapers and ancient manuscripts. 

          The National Library of Thailand is opened every day, except national 
holidays. The service hours are Monday – Friday at 09.00 a.m. to 6.30 p.m., on 
Saturday and Sunday are opened at 09.00 a.m. to 5.00 p.m. and there are also NLT 
Smart Library that is a concept of bookless of library function which is focused on 
online reading technology by access digital library resources via smartphone or 
tablet and is co-working space. NLT Smart Library is opened every day from 07.30 
a.m. to 8.30 p.m. on Monday – Friday, on Saturday and Sunday are opened at 12.30 
p.m. to 8.30 p.m.  

   The National Library of Thailand has also continuously organized more 
than 30 events each year such as Kids inspiration, NLT Edutainment to encourage 
and inspire reading and lifelong learning.  

   In terms of database services, The National Libraries of Thailand provide 
and develop online databases to serve the public such as: E-book, E-magazine and 
E-newspaper via NLT website. 
   

2.2 After the pandemic  

      During the pandemic, The Fine Arts Department has announced the 
closure of the National Museum, National Historical Park, National Library and National 
Archives temporarily to control and reduce the spread of the COVID-19 virus since 
March – May 2020 and March – September 2021. The National Library of Thailand 
requires that some staff work from home to maintain social distance and to avoid 
large crowds and crowded places during a viral pandemic.         

      The most challenging part of the Covid-19 epidemic is that the NLT must 
immediately change their administrative and service plan. Moreover, we must 
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assess and analyze the extent to which our services enable users to access 
information resources. 

      The government imposed further policies, including the establishment of 
a lockdown to enable people to work from home. The National Library of Thailand 
has emphasized the safety of its staffs. We implement policies for specific staffs and 
those who work from home. We modify a variety of activities, including work and 
seminar projects, with the use of technology. 

      After the pandemic, The NLT has realized the significance of online 
information and is making greater efforts to adapt to digitization. Digital Services, 
such as electronic books, E-journals, E-magazines, E-Newspaper, visual media, and 
online contents, have been developed to increase the accessibility of information 
through the online platform of the National Library of Thailand. 

      The National Library of Thailand decided to provide more online databases 
and more digital information resources via its website and online platforms to serve 
and support users to read from home. However, we also operated under copyright 
law and commercial law to ensure the accuracy of digital services. 

 
National Library of Thailand’s website 
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National Library of Thailand’s social media 

2.2.1 Digital Information Resources 

         After Thailand was affect by the COVID-19 outbreak in March 2020,  
prompting the government to declare a state of emergency and close some 
government offices, including the library. As a result, the Budget Expenditure 
Committee approved a resolution to purchase digital information resources for 
digital services and to speed up the scanning of rare books and manuscripts so that 
users can access them as quickly as feasible. 
 

         Digital collections of the National Library of Thailand 
- Audio-Visual     223,613 items 
- Electronic Media    208,474 items 
- E-newspaper and E-Magazines 7,019  items 
- E-Books     22,084 items 

 
2.2.2 Databases 

                   The National Library of Thailand has provided online database and 
digital information resources to serve patrons via website for promoting and 
supporting a book reading at home.  
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NLT Digital Information Services for public relation 

 D-Library database: is a digital library of the National Library of  
Thailand that provides full-text digital resources which is more than 14 library 
collections such as rare books, back-issue periodicals and newspapers, ancient 
manuscripts, knowledge management of the National Library of Thailand, journals 
of the Fine Arts Department and some of photographs. The digital resources are 
available over 17,000 items online at the National Library of Thailand website. 
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D-Library: the digital library of the National Library of Thailand 

 

 E-Magazines and E-Newspapers Database: provides the online or 
electronics magazines and newspapers which are available more than 100 countries,  
60 languages and over 7,000 subscriptions. 
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E-Magazines and E-Newspapers Database 

 
 
 
 
 
 

 E-book Database: provides full-text of E-Books collection over  
12,000 items. The circulation service is available on this database.  
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E-book Database 

 

 NLT Library: is an application software for the National Library of  
Thailand. It contains the digital collection more than 1,500 of e-Books in various 
subjects. 

  
NLT Library Application 

 NLT Video on Demand is an application software to provide the various  
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video genres such as performance, language, archeology and historical which are 
produced by the Fine Arts Department. It includes over 550 videos of conferences, 
seminars and other events of the National Library of Thailand.  

 
The NLT Video on Demand Application 

 
 

 Platforms for learning English: National Library of Thailand provided 6  
platforms for learning English and coding. There are 4 learning English platforms and 
2 learning coding platforms.  
 

 
The Platforms for learning English service 
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 Music library Database; provides audio, video, picture, music notes,  
lyrics, Artist information and Thai dance information 

 

Music library Database 

 
2.2.3 Online Activities / Events held during the pandemic 

 online Activities / Events  
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NLT Edutainment Activity: Meet the authors  

 

Kids Inspiration Activity 

 
 

 
Video is being recorded for broadcast on the NLT YouTube channel. 
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Video is being recorded for broadcast on the NLT YouTube channel. 

 
 

 
Meet the author was broadcasted live on YouTube 
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2.2.4 Online Conferences / Seminars / Training held during the pandemic 

 The NLT Held the online conferences, seminars and training. 

 
Online conference poster for public relation 

Theme “Copyright and the Library Challenge in the Digital Era” 
 
 
 

 
NLT online conference  
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Theme “Digital Curation: Information management in Corona Era” 

 

 
NLT Online Conference  

Theme “NLT Application Management” 

 
 

       2.2.5 Online Exhibitions  
 The NLT postpone or change format from physical exhibitions to  

online exhibitions. 
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Ancient Manuscripts Online Exhibition 

 
King Vajiravudh (Rama VI) Books Collection Online Exhibition 

 

 
Vinyl Record in Siam Online Exhibition 
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           2.2.6 Online Contents 
         The epidemic provides an excellent opportunity to create new  

content on digital and online platform.  
 Adding new online services to assist users to access our valuable  

rare books during difficult time. We are summarizing the content of rare books and 
creating audio books through our Facebook Live and YouTube channels. 

 Encourage online reading at home via online platform  
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and Spotify) 
 

  
Online Content Calendar in Post-corona Era 
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Covid-19 E-books Collection theme “NLT We Care” via QR Code 

    
 Rare Books Online Digital Service 
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The Scripture Cabinet online content  

 
 
 
 
 
 

2.2.7 Statistics 
 

The Number of Visitors 

 2019 2020 2021 

National Library of Thailand 341,435 194,294 75,677 

 
The Number of Digital Content Users 
 2019 2020 2021 

Digital Content Users 1,330,525 1,537,831 2,032,502 

 
   According to the statistical table above, comparing the number of visitors in 
2019 - 2021, it was determined that the number of users has significantly decreased. 
This was also a cause of the pandemic and the library's temporary closure. and 
conversely, the number of digital content users has significantly increased. The 
statistics is similar to that found in the National Library of Korea. 
 

 
III. Conclusion 
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As a consequence of my study into Digital Services of the National Library of 
Korea and National Library of Thailand in the Post-Corona in the preceding part, the 
conclusion of the study found that: 

 Before the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, the overall information 
resource services or physical services of the National Library of Korea and the 
National Library of Thailand were similar in terms of fundamental library services 
such as reading services; Books, Literatures books, rare books, serial publications, 
Reference Services, Ask Librarian, Book recommendation, and other face-to-face 
services.  

Eventually, during the pandemic, the National Library of Korea was temporarily 
closed. But the NLK has rapidly implemented "NLK Covid-1 9  Response Status" for 
the convenience of its users. 

Importantly, After the pandemic, The National Library of Korea offers online 
information resources. increasingly more digital databases to serve people, as well 
as creating various digital activities. so that user can access services from home, such 
as offering online events, meetings or webinars online, as well as asking and 
communicating with librarians with using digital services. 

As for the National Library of Thailand, a temporary closure was also announced 
due to the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, driving management to 
change the library's service strategy by focusing mostly on digital services. The 
National Library of Thailand had set the specific online team to create new online 
services and online content, which presented to users via variety of digital platforms 
by creating online content from books available at the National Library of Thailand. 

As well as organizing events and activities or seminars. The NLT has transformed 
the meeting to a fully online format. However, as the situation became less severe, 
meetings began to be held onsite and offline. but the number of onsite participants 
was still restricted, and measures were taken to prevent the disease's spread. 

Regarding internal operations. The NLT staff has been permitted to work from 
home. There is an online meeting to plan library's services during and after the pandemic. 

October 2021, The National Library of Thailand officially open for service and 
is monitoring the status of COVID-19 and working to protect the health and safety 
of users and staffs. 
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In 2022, after a huge epidemic has passed. The situation is getting better. The 
National Library of Thailand has recognized and considered the future of library 
services; how would it be transformed?  

We believe that the balance between print and digital information resources, 
budgets, staffs, copyrights, and extent of digitization should be managed. Because 
of Libraries are saddled with responsibility to provide unrestricted access to 
information and resources at all times. (Bashorun et al. , 2021) 

This is a good opportunity for executive to recognize the value of digital Services. 
Moreover, the Librarians and library officers have to adjust to the unprecedented 
crisis. On the other hand, the user should be taken into consideration as important. 

Furthermore, the hygiene of service providers and users, librarians' ability to 
fully get ready for the new way of library service and the librarian's adaptation to 
get fully prepared for the library service rapidly in a new way that will help users 
convince the library. which is part of social and national responsibility. 

 Finally, I hope it is great beneficial that the National Library of Korea and the 
National Library of Thailand will be able to cooperation or collaboration about the 
merging, sharing, and joint use of the National Library’s databases, digital 
information resources, and online contents. and it would be mutually beneficial 
valuable knowledge about digital services for future planning of digital services to 
be developed. 
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