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ทัศนศึกษาดูงานหองสมุด เขตการปกครองพิเศษฮองกง
สุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับรางวัล “The Top 10 Best Investment
Hub@SET Corner 2552” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาด
ทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน และไดรับโลรางวัลเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัล พารา
กอน ฮอลล ชั้น 5 สยามพารากอน พรอมทุนทัศนศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง เปน
เวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2552
ดิฉันเปนผูแทนจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับผูแ ทนจากหองสมุด
มหาวิทยาลัยอีก 9 แหง และผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เดินทางไปยังเขตการปกครองพิเศษ
ฮองกง เมื่อเชาตรูของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 และไดศึกษาดูงานของหองสมุดมหาวิทยาลัย 3 แหง และ
หองสมุดประชาชน 1 แหง เปนการเดินทางไปศึกษาดูงานที่คุมคาและใชเวลาไดเปนประโยชนยิ่ง
นอกจากนั้นก็ไปทัศนศึกษาสถานที่ทางวัฒนธรรมที่นาสนใจของฮองกง เชน หมูบานวัฒนธรรมนองปง
สถานที่สักการะเจาแมทับทิม เจาแมกวนอิม เปนตน รายละเอียดของการศึกษาดูงานและภาพประกอบมี
ดังตอไปนี้ :

รายละเอียดของการศึกษาดูงาน
วันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2552
08.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
11.45 น.
เดินทางถึงสนามบินเซ็คเล็บกก เขตการปกครองพิเศษฮองกง
13.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ Hong Kong Central Library
(พักโรงแรม BP International Hotel ฝงเกาลูน)

Hong Kong Central Library :
เปนหองสมุดหลักของฮองกง ตั้งอยูแยกเทอเรซมอรตันและถนนคอรสเวย ณ อาวคอรสเวย
หองสมุดเปนอาคาร 12 ชั้น ตั้งอยูบนพืน้ ที่ 9,400 ตารางเมตร รวมพืน้ ที่ของชั้นตางๆ ทั้ง 12 ชั้น 33,800
ตารางเมตร ราคากอสรางของอาคาร 690 ลานเหรียญฮองกง
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดประมาณ 2.3 ลานรายการ หองสมุดเปนสวนหนึ่งของระบบหองสมุด
ประชาชนของฮองกง ซึ่งมีทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดรวม 12.1 ลานรายการ
หองสมุดเปดทําการในเดือน พฤษภาคม 2544 และใหบริการดานตางๆ คือ การบริการสารสนเทศ
และอางอิง (reference and information services) การยืมทรัพยากรสารสนเทศดวยตัวเอง (self – charging
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terminals) บริการสงคืนหนังสือนอกเวลาทําการ (Bookdrop) เครื่องคิออสสารสนเทศ (Information kiosks)
และระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย (Multimedia Information System = MMIS) ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใช
คือ DYNIX Library Automation System
รายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน (Online Public Access Catalogue) ชวยใหผูอานไดคนหา
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งหมดของหองสมุดประชาชนฮองกง สามารถ
คนหาทรัพยากรสารสนเทศไดหลายแนวทาง เชน ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เปนตน และสามารถรูไดทันที
วารายการที่ตอ งการนั้นมีอยูบ นชั้นหนังสือ หรือถูกยืมออกไป หรือมีการสํารองไว ถามีการยืมออกไป
สามารถทราบวาเมื่อไรหนังสือจะสงคืน
ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย (Multimedia Information System = MMIS) เปนตัวอยางของการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมาใชปฏิบัติงานในหองสมุดของ Hong Kong Central Library
มีการติดตั้งระบบ audio – on – demand (AOD) และ video – on – demand (VOD) 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 สราง servers ที่มีคุณภาพสูงสําหรับ video – audio ผูใชสามารถเขาถึงระบบไดพรอมกัน
ระดับที่ 2 ประกอบดวย servers และ jukeboxes เปนการประหยัดสําหรับผูใชบริการที่จะคนหา
audio / video ที่มีการใชนอย
ระดับที่ 3 เปนเครือขาย video / audio network แบบเกาที่ผูใชสามารถเขาถึง media ที่มีรูปแบบการ
ใชสวนใหญ เชน LD, VCD, DVD, CD player และ cassette player
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกรูปแบบ หองสมุดติดตั้งเครื่อง Asynchronous Transfer Mode
(ATM) terminals จํานวน 90 เครื่องในหองสมุด นอกจากนี้ผูใชบริการยังสามารถใชระบบ AOD โดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่หองสมุดมีไวบริการในระบบ Lan อีก 400 เครื่องในหองสมุด
การใหบริการปจจุบันดีกวาระบบเกาที่ผานมา เพราะวาผูใชสามารถคนหาขอมูลครั้งเดียวผานเครือ
ขายคอมพิวเตอร และผูใชหลายคนสามารถคนหาขอมูลรายการเดียวกัน เวลาพรอมกัน ระบบการสืบคน
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และคนไดเชิงลึก การคนขอมูลคนไดหลากหลายรูปแบบ เชน การคนตามรูปแบบ
ของสี สไตล และโครงสรางของวัสดุ เปนตน
ระบบ MMIS ของหองสมุดยังเปดกวางใหบริการแกหองสมุดประชาชนอื่นๆ
Legal Deposit Library หองสมุด Hong Kong Central Library ไดรับการกําหนดใหเปนหองสมุดที่
จัดเก็บและใหบริการเอกสารสิ่งพิมพขององคการสากล 9 องคการ คือ
1. Asian Development Bank
2. European Union
3. International Labour Organization
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4. International Maritime Organization
5. United Nations
6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
7. World Bank
8. World Trade Organization
9. World Food Programme
หองสมุดจะไดสิ่งพิมพจาก 9 องคการตลอดเวลา และสิ่งพิมพเหลานี้ เปดใหบริการแกผูใช
หองสมุด
Discussion Rooms ภายในหองสมุดไดจดั หองคนควาและปรึกษาหารือไวหลายหอง หลายชั้น
สําหรับผูใชบริการเชาในราคาที่กําหนดไวเปนรายชั่วโมง
Café หองสมุดมี Delifrance café ไวบริการผูใชนอกหองสมุดบนพื้นที่ชั้น 1 หลังหองขายหนังสือ
รายละเอียดของแผนผังชัน้ ตางๆ
หองสมุดเปดทําการ 11 ชั้น แตละชั้น จะมีขอบเขตและจุดมุงหมายของการจัดดังนี้
G/F : หองพิเศษ (Special Rooms)
1. จัดกิจกรรมตางๆ
2. แกลเลอรี่นิทรรศการ
3. เธียเตอรบรรยาย
4. หองการศึกษา/ใหความรูแ กผูใชบริการ
1/F : พื้นที่ตอนรับ (Reception)
1. ทางเขาหองสมุด
2. หองรับฝาก เสื้อ หมวก ไมเทา
3. หองขายหนังสือและของที่ระลึก
4. ที่สงคืนหนังสือนอกเวลาทําการ
5. คาแฟททีเรีย
6. เคาเตอร ยืม – คืนหนังสือ
7. เทอรมินัลยืม – คืนหนังสือดวยตัวเอง
2/F : หองสมุดเด็ก
1. หองสมุดที่มีหนังสือใหยมื ออก
2. หองสมุดหนังสืออางอิง
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3. มุมหนังสือภาพ
4. หองมัลติมีเดียสําหรับเด็ก
5. หองจัดกิจกรรมของเด็ก
6. หองสมุดของเลน
3/F : หองสมุดผูใหญใหยืมหนังสือออก
1. หองสมุดผูใหญใหยืมหนังสือออก
2. เทอรมินัลการยืม – คืนหนังสือดวยตัวเอง
3. โลกของผูใหญ
4/F : พื้นที่อาน/กิจกรรมเฉพาะ
1. บริเวณเก็บวารสารและหนังสือพิมพ
2. บริเวณอานวารสารและหนังสือพิมพยอนหลัง
3. หองผลิตไมโครฟอรม (เฉพาะเจาหนาที่)
4. หองซอมและอนุรักษหนังสือ (เฉพาะเจาหนาที่)
5/F : พื้นที่อาน เฉพาะประเภททรัพยากร
1. ที่นั่งอานหนังสือพิมพและวารสารฉบับปจจุบัน
2. ที่นั่งอานไมโครฟอรม
3. ศูนยสารสนเทศและคอมพิวเตอร
4. หองสมุดแผนที่
6/F : หองสมุดวัยรุน
1. หองสมุดวัยรุน
2. หองสมุดสื่อโสตทัศน
3. หองคนควา/อภิปราย
4. ศูนยการเรียนรูภาษา
5. เทอรมินัลการยืม – คืนหนังสือดวยตนเอง
7/F : พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ
1. พื้นที่จัดนิทรรศการ
2. ชั้นเก็บหนังสือสวนกลาง (เฉพาะเจาหนาที่)
3. ชั้นเก็บหนังสือหายาก (เฉพาะเจาหนาที่)
8/F : หองสมุดอางอิงสวนกลาง
1. แผนกอางอิงทั่วไป
2. แผนกศึกษาฮองกง
3. หองวรรณกรรมฮองกง
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4. ศูนยเอกสารสหประชาชาติ
5. ศูนยเก็บ/บริการเอกสารองคการสากล
9/F : หองสมุดอางอิงสวนกลาง
1. แผนกสังคมศาสตร
2. แผนกมนุษยศาสตร
3. แผนกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. แผนกธุรกิจและการเงิน
5. หองคนควา/อภิปราย
10/F : ศูนยรวมงานศิลปะ
1. หองสมุดศิลปะ/ศูนยรวมงานศิลปะ
2. หองฝกปฏิบัติ/ซอมดนตรี
3. หองคนควา/อภิปราย
4. แผนกพอโนกราฟก (Pornographic Section)
5. หองทํางานของหองสมุด Hong Kong Central Library (เฉพาะเจาหนาที่)
11/F : สํานักงาน
1. สํานักงานหองสมุด
1) ชั้นเก็บหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ใช Compack Shelves
2) หองน้ําสําหรับ ชาย – หญิง และเคาเตอรบริการ มีทุกชั้น ยกเวน 7/F และ
11/F
URL : http://www.hkpl.gov.hk/
วันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2552
08.30 – 12.00 น.
ทัศนศึกษาหมูบ านวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village)
13.00 – 16.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ Hong Kong University of Science and

Technology Library (Lee Shau Kee Library)
หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village)
ซึ่งตั้งอยูบนเกาะลันเตาบนเนื้อที่ 1.5 เอเคอร โดยเคเบิ้ลคาร กระเชาลอยฟาซึ่งแลนผานทะเลจีนใต
และวนอุทยานลันเตาเหนือ ผานสนามบินนานาชาติฮองกง และภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาและความเขียว
ขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมูบานนองปง ซึ่งอุดมสมบูรณไปดวย ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาวจีน มีการแสดงยอนรอยสูเสนทางแหงการตรัสรูข องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา (Walking with

6
Buddha) โรงละคร Monkeys’ Tale Theatre พระใหญวดั โปหลิน ศูนยธรรมชาตินองปง (Ngong Ping
Nature Center) รานน้ําชานองปง (Ngong Ping Tea House) และรานขายของที่ระลึก และรานอาหาร

Hong Kong University of Science and Technology Library (Lee Shau Kee Library)
หองสมุด Lee Shau Kee สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร ธุรกิจและการบริหารจัดการ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร เปนแหลงความรูสาํ หรับ
นักศึกษา นักวิชาการ และอืน่ ๆ ตลอดทั่ว Campus หรือทั่วเขตการปกครอง และทั่วภูมิภาคและทัว่ โลก
หองสมุดเปนแหลงและศูนยกลางสําหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา รวมทั้งความรวมมือ
ทางวิชาการตางๆ
อาคารหองสมุดมี 5 ชั้น (First Floor, Ground Floor, Lower Ground 1, Lower Ground 3 และ Lower
Ground 4) มีพื้นที่ทั้งหมด 10,550 ตารางเมตร มีที่นั่งอานทั้งหมด 2,057 ที่ มีหองศึกษาเปนกลุม หองชม
วีดิทัศน หองประชุม/สัมมนา หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ดวยมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคเนนดานการเทคโนโลยีและเครือขาย อาคารหองสมุดจึงมีการติดตัง้
อุปกรณที่สําคัญๆ สําหรับระบบคอมพิวเตอร และการประยุกตดิจิทัล เพื่อใหความสะดวกในการคนคืน
ขอมูล และการเชื่อมตอระบบเครือขาย ไรสาย รวมทั้ง Information Commons ซึ่งเตรียมบรรยากาศการเรียนรู
ดานเทคโนโลยี บูรณาการไปกับการใหบริการอางอิง และการสนับสนุนดานเทคนิค ขณะที่สื่อโสตทัศนก็มี
อุปกรณพรอมสรรพสําหรับการใหบริการตอผูใช การสงขอมูลของสื่อเหลานี้ไปยังผูใชปลายทาง ก็มีการ
จัดเตรียมโดยหองสมุด
เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก หองสมุดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศไวหลากหลาย ทั้งขอมูลทองถิ่น
และตางถิ่น หองสมุดมีสิ่งพิมพ จํานวน 660,000 เลม และมีสื่อโสตทัศนอีกจํานวนมาก นอกจากนีก้ ็มี
วารสารฉบับพิมพและฉบับอิเล็กทรอนิกส 26,000 ชื่อ มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวนมาก มีฐานขอมูล
และแหลงขอมูลสารนิเทศดิจิทัลอื่นๆ อีกมาก หองสมุดเขารวมเครือขายความรวมมืออุดมศึกษา และ
โปรแกรมความรวมมือนานาชาติ ซึ่งทําใหผูใชหอ งสมุดสามารถเขาคนขอมูลและยืมขอมูลหนังสือของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยวิจยั และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได หองสมุดเปนสมาชิกของ JULAC, HKALL,
RAPID, OCLC, SPARC, CONSER และ NACO
ที่สําคัญยิ่งไปกวานัน้ คือ กลุม ของบรรณารักษเชีย่ วชาญในวิชาชีพ และเจาหนาที่คอยใหความ
ชวยเหลือดานบริการสารสนเทศและการอางอิงตางๆ การสอนการใชหอ งสมุด การเขาถึงขอมูล และ
โปรแกรมบริการที่มีคุณภาพตางๆ เพื่อชวยเหลือดานการเรียนรูและการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานการ
จัดการดิจิทัล การพิมพ และการเขาถึงแหลงสารสนเทศตางๆ
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด สวนใหญเนนวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ธุรกิจ
และการบริหารจัดการ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มีวัสดุสําหรับการเรียนการสอน การวิจยั ในภาษา
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ตางๆ และมีหลากหลายรูปแบบของสื่อ คือมีทั้งสิ่งตีพิมพ อิเล็กทรอนิกส ไมโครฟอรม แถบบันทึกเสียง แผน
ที่ และสื่อรูปแบบอื่นๆ
หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกสจัดหมวดหมูโดยใชระบบการจัดหมวดหมุของหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (Library of Congress Classification System) หนังสือหมวด A – P จัดไวบริการที่ชั้น LG 4 และ
หมวด Q – Z อยูชั้น LG 3 และจัดเก็บโดยใช Compack Shelves เพื่อประหยัดพื้นที่ การคนควาหนังสือใช
ระบบออนไลนทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ระบบหองสมุดอัตโนมัติทใี่ ช คือ INNOPAC และ
คนขอมูลโดยใชระบบ federated search
ฐานขอมูลที่บอกรับเปนสมาชิก สวนใหญใหเขาถึงขอมูลฉบับเต็ม (Full Text) และ/หรือขอมูล
บรรณานุกรมของสื่อสิ่งพิมพตางๆ ทั้งหนังสือ วารสาร สถิติ สิทธิบัตร และมาตรฐานตางๆ สวนใหญขอมูล
เปน Web – based แตมีบางฐานขอมูลคนไดจากระบบออนไลนของหองสมุด
สําหรับขอมูลดิจิทัลที่หองสมุดพัฒนาเองมีดังนี้
Antigue Maps of China
Digital University Archives
HKUST Electronic Thesis
HKUST Institutional Repository
HKUST News Clippings Online
Library Exhibitions
วิทยานิพนธของมหาวิทยลัยทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดไวบริการบนชัน้ 1 F และ
สามารถคนไดจากฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (Electronic Theses Database)
สื่อตางๆ (Media) จัดไวบริการบนชั้น LG 1 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อประกอบดวย DVD,
VHS, VCD, CD แถบบันทึกเสียง และสไลด ทีวี และวีดทิ ัศนโปรแกรมบางโปรแกรมของฮองกง ไดจัดไว
ในจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย และคนไดที่ Streaming Videos
ไมโครฟอรม จัดไวบริการบนชั้น LG 1 และเก็บวารสารและหนังสือพิมพเกาที่สําคัญของฮองกงไว
วารสารที่ใหบริการในรูปสิ่งพิมพ อิเล็กทรอนิกส ไมโครฟอรม หนังสือพิมพฉบับลาสุด วารสารที่
เปนที่นิยมอานจะเก็บไวบนชั้น GF
สิ่งพิมพอางอิง จัดไวบริการ GF รวมพจนานุกรม สารานุกรม ดรรชนี แผนที่ หนังสือประจําป และ
หนังสือคูมือ
หนังสือสํารอง จัดเก็บไว ณ จุดสํารองที่ชั้น GF ตามที่อาจารยสํารองไว โดยปกติใชสําหรับการเรียน
การสอนในวิชาตางๆ ใหยืมเวลาจํากัด บางรายการเปนรูปอิเล็กทรอนิกส
จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย อยูบนชัน้ 1F ประกอบดวยสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยและของ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ที่พิจารณาวามีคุณคาตอเนื่อง สวนใหญวัสดุเหลานีส้ ามารถคนคืนไดจาก Digital
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University Archive สวนจดหมายเหตุที่มีคณ
ุ คา มีรูปลักษณพิเศษ และอยูในสภาพชํารุดงาย ไมสามารถวาง
บนชั้นปกติได จะเก็บไวบริการที่ หองจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
สถิติของอุปกรณ / ครุภัณฑ / สถานที่
อาคาร
5
ชั้น
พื้นที่
10,550
ตารางเมตร
ความจุของชั้นหนังสือ
750,000
เลม
หองบริการ
หองเรียน
1
หอง (72 ที่นงั่ )
พื้นที่บริการทัว่ ไป
2
หอง
บริเวณคนควาของอาจารย
5
หอง
หองคนควากลุม
20
หอง
หองสื่อ / อภิปราย
4
หอง
หองสัมมนาและเสนองาน
2
หอง
ที่นั่งอานทั้งหมด
2,057
ที่
ที่นั่งเดี่ยว
531
ที่
คอมพิวเตอร
153
ที่
หองสื่อ
40
ที่
โตะอาน
1,187
ที่
มุมสบาย
146
ที่
อุปกรณ
คอมพิวเตอร
171
เครื่อง
Data projectors
4
เครื่อง
Photo copiers (B/W)
12
เครื่อง
Networked Color Printers
2
เครื่อง
Networked Color / Copiers / Scanner 1
เครื่อง
Public Scanners
2
เครื่อง
Media Resources equipment
55
เครื่อง
URL : http://library.ust.hk/
วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552
09.00 – 11.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ The Hong Kong Polytechnic University Library
13.00 – 16.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ University of Hong Kong Library
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The Hong Kong Polytechnic University Library (Pao Yue-kong Library)
หองสมุดถูกจัดตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2515 เพื่อใหบริการ Hong Kong Polytechnic ระหวาง พ.ศ. 2516
– 2519 บริการหองสมุดมี 2 ศูนย ศูนยหนึง่ คือ หองสมุดมหาวิทยาลัยปจจุบัน ตั้งอยูท ี่ Hung Hom และอีก
ศูนยหนึ่งอยูที่ The Quarry Bay Center ทั้ง 2 แหง ไดรวมกันและมาอยูท ี่หองสมุดปจจุบันในป พ.ศ. 2519
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 Hong Kong Polytechnic ไดปรับสถานะเปนมหาวิทยาลัยและใชชื่อใหม
วา The Hong Kong Polytechnic University วันที่ 20 ธันวาคม 2538 หองสมุดมหาวิทยาลัยไดใชชอื่ ของ Sir
Yue-kong Pao เปนชื่อของหองสมุด เพื่อใหเกียรติและยกยอง Sir Yue-kong Pao ในโอกาสที่ทานและ
ครอบครัวไดบริจาคทรัพยากรตางๆ ใหหอ งสมุด
หองสมุดมีพิธีเปดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 โดย เจาหญิง Alexandra เปนประธานเปด
อาคารหอสมุด มี 6 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 16,662 ตารางเมตร มีพื้นที่ใหนั่งบริการ 3,628 ที่ หองสมุดมีศูนย
เรียนรูตลอด 24 ชั่วโมง หองประชุมกลุม หองสัมมนาสําหรับการเรียนการสอน หองคนควาเดีย่ วหรือกลุม
สําหรับใชอุปกรณสื่อโสตทัศน และหองพิเศษสําหรับผูมีปญหาทางสายตา
เนื่องจากหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเกินกวา 2.2 ลานรายการ และหองสมุดเปนหองสมุดที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และบริหารธุรกิจ มากที่สุดสําหรับหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก สําหรับสาขาวิชาดานอื่นที่มีความเขมแข็ง คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร พยาบาลศาสตร สิ่งทอ และการออกแบบ หองสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจาํ นวนมากซึ่งผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทรัพยากรเหลานั้นประกอบดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) วารสารอิเล็กทรอนิกส
(e-journals) คูมืออางอิง (e-reference tools) แหลงมัลติมเี ดีย และโปรแกรม e-learning ซึ่งพรอมใหบริการ
บนหนาโฮมเพจของหองสมุด
หองสมุดมีฐานขอมูลเฉพาะสาขาและฐานขอมูลพิเศษที่พัฒนาเองหลายฐาน รวมทั้งมาตรฐานตางๆ
ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลขอสอบของมหาวิทยาลัย ฐานขอมูล
หลักสูตร ฐานขอมูลเอกสารรัฐสภา ฐานขอมูลรูปภาพ ฐานขอมูลสไลด แหลงรวมทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีแหลงขอมูลที่ผูใชนิยมใชบริการมาก คือ โปรแกรมการเรียนภาษาจีนทองถิ่น
และภาษาอังกฤษทางโทรทัศน และฐานขอมูลออนไลนของชาวฮองกง (เปนดัชนีใชสําหรับคนหาบทความ
เกี่ยวกับฮองกงที่พิมพในวารสารซึ่งตีพิมพในฮองกง) ทั้งหมดนี้เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ สําหรับการศึกษา
คนควาและการวิจัยของฮองกง
หองสมุดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและการใหบริการมาก หองสมุดเปด
ใหบริการทางอินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผูใชสามารถเขามาคนขอมูลและบริการตางๆ ไดหลากหลาย
ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลแคตตาลอกของหองสมุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส บริการวีดิทัศนออนดีมานด
(Video on demand) ภาพดิจิทัล หองสมุดเสียง โปรแกรม e-learning วารสารอิเล็กทรอนิกส คูมืออางอิง
ออนไลน ฐานขอมูลสาระสังเขปหรือขอมูลฉบับเต็ม ทางหนาโฮมเพจของหองสมุด
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นอกจากนี้มีบริการการตออายุการยืมหนังสือ การเสนอแนะหนังสือนาสนใจ การบริการตอบ
คําถาม การยืมระหวางหองสมุด และการบริการสงเอกสารซึ่งสามารถใหบริการทางออนไลน ผานทางแคตตาลอกของหองสมุด (Library Catalogue) อาจารยและนักศึกษาสามารถใช “Hong Kong Academic Library
Link (HKALL)” เพื่อยืมหนังสือโดยตรงจากหองสมุดอื่นๆ ในเครือขาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใช
คนหาขอมูลที่ตองการ หองสมุดจะจัดเตรียมคอมพิวเตอร และ Wi-Fi access มีไวตลอดทั่วอาคารหองสมุด
หองสมุดจะเนนการใหความชวยเหลือผูใชบริการมาก บรรณารักษวิชาชีพจะมีอยูตามจุดตางๆ คอย
ใหความชวยเหลือและตอบคําถามตางๆ ตั้งแตการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด ไป
จนถึงการคนขอมูลออนไลนและการใหบริการในเชิงรุกแนะนําผูใชบริการ หองสมุดจัดใหมีโปรแกรม
อบรมแนะนําการใชสารสนเทศในหองสมุด การใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถคนหา
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และรูจักเลือกใชแหลงขอมูลเฉพาะสาขาวิชาตางๆ หองสมุดยินดีรบั คําแนะนํา
คํารองเรียนหรือ feed back จากผูใชบริการ คําแนะนําสามารถสงทางออนไลนได
หองสมุดมีเครื่องถายเอกสารทุกชั้นโดยผูใ ชสามารถถายไดดว ยตนเองและจายเงินกับเครื่องถาย
เอกสารโดยใชบัตร stored-value cards and Octopus เครื่องถายสําเนาสี เครื่องพิมพ เครื่องหุมปกพลาสติก
แผนใส คอมพิวเตอรดิสเก็ต และการบริการเย็บเลม มีไวบริการ เพื่อความสะดวกของผูใชบริการ มีบริการ
Book Drop ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผูใชสามารถนําหนังสือมาคืนไดตลอดเวลา
สถิติทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
สิ่งพิมพ (ชื่อเรื่อง)
จํานวนเลมในหองสมุด
จํานวนเลมของสิ่งพิมพ
วารสารเย็บเลม
วารสารฉบับปจจุบัน
ชื่อเรื่อง
บอกรับ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็กทรอนิกส (Unique Titles)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
แฟมคอมพิวเตอร
วัสดุสื่อโสตทัศน
แผนที่
วัสดุกราฟก

748,272
1,270,911
1,020,567
250,344
3,596
3,734
552
35,371
268,528
17,724
333,021
1,379
268,739
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วัสดุสื่อโสตทัศน
ฟลมและวีดิทศั น
อื่นๆ
ไมโครฟอรม
รวมจํานวนทั้งหมด

6,956
54,972
975
390,037
2,316,144

ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใช คือ INNOPAC และทรัพยากรสารสนเทศจัดหมวดหมูโดยใชระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System)
URL : http://www.lib.polyu.edu.hk/

University of Hong Kong Library
หองสมุดมหาวิทยาลัยฮองกง หรือ HKU Libraries จัดตัง้ ในป พ.ศ. 2455 เปนหองสมุดมหาวิทยาลัย
ที่เกาแกที่สุดในฮองกง และมีทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมากกวา 2.6 ลานรายการ ในขณะทีท่ รัพยากร
สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพมีจํานวนเลมเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อิเล็กทรอนิกสก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก DRAGON (http://library.hku.hk/) ซึ่งเปนฐานขอมูลบรรณานุกรม
ของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูทั้งหมด ผูใ ชสามารถคนหาขอมูลหนังสือ วารสาร และแหลงขอมูลตางๆ ได
อยางรวดเร็ว
หอสมุดกลางและหองสมุดเฉพาะสาขาวิชา
หองสมุดประกอบดวย หอสมุดกลาง (The Main Library) และหองสมุดเฉพาะสาขาวิชาอีก
6 แหง คือ the Dental Library, the Fung Ping Shan Library, the Yu Chun Keung Medical Library, the Lui
Che Woo Law Library, the Education Library และ the Music Library
The Main Library เปนหองสมุดหลักของมหาวิทยาลัยทีม่ ีทรัพยากรสารสนเทศทุก
สาขาวิชา ประกอบดวย ศิลปกรรมศาสตร มนุษยศาสตร สถาปตยกรรม สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้มหี องสมุดเฉพาะสําหรับนักปราชญจะศึกษาคนควา คือแหลงรวมขอมูลของฮองกง
สองสามปที่ผานมาหองสมุดมหาวิทยาลัยยังไดรับมอบหมายใหเปน “depository library” หรือศูนยรวบรวม
ขอมูลระหวางประเทศขององคกรระหวางประเทศ เชน Asian Development Bank, the European
Documentation Centre, the United Nations, the World Trade Organization และ the World Health
Organization
ทรัพยากรสารสนเทศดานสือ่ โสตทัศนของหองสมุดขยายตัวอยางรวดเร็วและครอบคลุม
เนื้อหาหลายสาขาวิชาทั้งทางดานวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และดานการบันเทิงที่เปนโปรแกรม
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นาสนใจทัว่ ไป โครงการวีดทิ ัศนอิเล็กทรอนิกส (e-video project) ชวยใหผูใชบริการหองสมุดสนุกบั การ
เลือกรายการอิเล็กทรอนิกสที่มากับวีดิทศั นออนไลน
The Fung Ping Shan Library อยูภายในหอสมุดกลาง (ปกเกา – Oldwing) บริการทรัพยากร
สารสนเทศดานภาษาตะวันออก (Oriantal language) หลักคือภาษาจีน และภาษาของประเทศทางตะวันออก
คือญี่ปุนและเกาหลี
The Yu Chun Keung Medical Library มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดาน ชีวแพทยศาสตร
หองสมุดไดยายไปอยูอาคารของคณะแพทยศาสตร เดือนมกราคม พ.ศ. 2545
The Dental Library เปนหองสมุดสนับสนุนการเรียนการสอนดานทันตศาสตร
ชีวแพทยศาสตร และศาสตรที่วาดวยการพูดและการไดยิน
The Lui Che Woo Law Library เปนหองสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศดานกฎหมายจาก
ฮองกง สหราชอาณาจักรอังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ และดวยสภาพทางภูมิศาสตรและ
ความสัมพันธที่มีตอประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟก ทรัพยากรสารสนเทศดานกฎหมายจากประเทศเหลานี้
กําลังรวบรวมไวเปนแหลงศึกษาคนควาสําหรับการเรียนการสอนและการวิจยั
The Education Library หองสมุดการศึกษามีทรัพยากรสารสนเทศดานหลักสูตร เชน ตํารา
เรียนระดับโรงเรียน คูมือครู เครื่องมือสื่อโสตทัศนชวยสอน และจดหมายเหตุหนังสือพิมพที่มีเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษา แตเนื่องจากสถานที่ของหองสมุดการศึกษาคอนขางจํากัด วารสารและสิ่งพิมพที่เกีย่ วกับทฤษฎี
การศึกษาไดจดั เก็บไวบริการที่หอสมุดกลาง
The Music Library หองสมุดดนตรีเปนสาขานองใหม ทรัพยากรสารสนเทศประกอบดวย
หนังสือ โนตเพลง และสื่อโสตทัศนตางๆ มีอุปกรณพรอมใหบริการฟงและดูภาพจากสื่อตางๆ ภายใน
หองสมุด
การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล
หองสมุดมหาวิทยาลัยฮองกงไดทุมเทการคัดเลือกและจัดเตรียมแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาสุด ที่จะใหผูใชบริการหองสมุดสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดหลายๆ ชองทาง โฮมเพจของหองสมุด
ปจจุบันอยูในรูปของดิจิทัลฮับ (digital hub) เพื่อการเขาถึงฐานขอมูลฉบับเต็ม (full text) และบรรณานุกรม
และในขณะเดียวกันก็ขยายจํานวนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารและรีววิ อิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูล
ทั้งหมดนี้สนับสนุนความตองการของการวิจัย การเรียนการสอนของชุมชนในมหาวิทยาลัย ลูกคาของ
หองสมุดจะประทับใจที่สามารถคนขอมูลเนื้อหาฉบับเต็มไดจากคอมพิวเตอรที่โตะทํางานจากฐานขอมูล
ตางๆ เชน EBSCOhost, IEEE/IEE Electronic Library, Proquest, และ China Journal Net หรือจากวารสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิก เชน Science Direct, JSTOR และ Wiley Inter Science
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นอกจากนี้ก็มกี ารบอกรับขาวตางๆ ในรูปอิเล็กทรอนิกส เชน WiseNews และหนังสืออิเล็กทรอนิกส เชน
NetLibrary, EEBO, ebrary และ Apabi
หองสมุดไดริเริ่มโครงการดิจิทัลหลายๆ โครงการ ในระยะแรกๆ ใหผใู ชคนขอมูลฐาน
บรรณานุกรมของหองสมุดทางออนไลน โครงการดิจิทัลโครงการแรก คือ ExamBase ซึ่งเริ่มโครงการในป
พ.ศ. 2539 และตอมาก็มีอีกหลายๆ โครงการที่เปนเรื่องที่นักวิชาการสนใจ เชน HKU Theses Online, Hong
Kong Government Reports Online, Sun Yat-sen in Hong Kong และ Beijing Historical Geography
Database ซึ่งเปนโครงการที่รวมพัฒนาระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยฮองกง และหองสมุดมหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง การติดตั้ง HKU Scholars Hub ที่ผานมาไมนานนี้ เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของ
สถาบัน (Institutional Repository = IR) ซึ่งเก็บรวบรวม ทีแ่ สดง สงวนรักษา และคนหาทรัพยสินทางปญญา
ของนักปราชญราชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมารวบรวมไวเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้หองสมุดยังไดทมุ เทในการพัฒนาใหเครื่องมือชวยคนขอมูลมีศักยภาพมากขึ้น
ดวย Metafind ผูใชบริการสามารถคนหาขอมูลจากหลายๆ แหลงในขณะเดียวกัน เชน ฐานขอมูล
บรรณานุกรมของหองสมุด (library catalogues) ฐานขอมูลตางๆ และแหลงขอมูลบนเว็บ ในแผนพัฒนา
library – without – walls ของหองสมุด ทําใหผูใชบริการมีความสะดวกในการคนหาขอมูลจากแหลงไกลๆ
มีสวนชวยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การบริการแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสบางฐานขอมูลใหศิษยเกา
และนักศึกษา SPACE (SPACE student) สามารถเขาไปใชได นอกจากนี้มีบริการตอบคําถามดวยตนเอง
หรือทางโทรศัพท หรืออีเมล หรือการใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการคนขอมูลสําหรับการวิจัย การใหบริการ
สารสนเทศนี้อาจใชบริการผาน MyLibrary ซึ่งเปน user-driven ที่หองสมุดจัดเตรียมไวไดดวย
ความรวมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ
หองสมุดมีความรวมมือกับหองสมุดตางๆ และสถาบันตางๆ ในฮองกง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และทั่วโลก หองสมุดเปนสมาชิกของ the Pacific Rim Digital Library Alliance (PRDLA)
เปนสมาชิกแรกของกลุมโพนทะเลของ Center for Research Libraries (CRL) เปน mirror site ของ the
Centre for China National Knowledge infrastructure (CNKI) project หองสมุดเริ่มโครงการ HKUL’s Circle
of Friends ในป พ.ศ. 2546 มีจุดมุงหมายกระตุนการใชบริการหองสมุดของสมาชิกในชุมชน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการอานออกเขียนไดของคนในชุมชน
พ.ศ. 2548 หองสมุดเริ่มโครงการ HKALL (Hong Kong Academic Library Link) เพื่อ
กระตุนความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของ 8 สถาบัน ในป พ.ศ. 2550
เขาเปนสวนรวมกับ Hong Kong Central Library ในโครงการการบริการอางโยง (referral service)
ใหกับผูใชบริการของหองสมุดประชาชน ที่จะไดรับบัตรสมาชิกชั่วคราว เขาใชหอ งสมุดมหาวิทยาลัย
โครงการนี้เปนโครงการแรกของความรวมมือ ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษากับหองสมุดประชาชน
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ในฮองกง เปนการชวยใหผูใชบริการหองสมุดที่มีความจําเปนในการคนขอมูลเชิงลึก สามารถเขาถึงขอมูล
ของสถาบันที่มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทนี้มากกวา
การแบงพืน้ ที่ใหบริการ
เพื่อเปนการควบคุมความเปนระเบียบในการเขาใชบริการ หองสมุดไดแบงพื้นทีใ่ หบริการ
เปน 3 พื้นที่ ดังนี้
Red Zone : พื้นที่ปลอดเสียง ผูเขามาใชบริการในพื้นที่นี้จะตองเงียบ หามสงเสียงดัง และ
สามารถนําน้ําเขาไปดื่มไดอยางเดียว
Yellow Zone : พื้นที่นี้ผูใชบริการตองรักษาความเงียบเชนกัน แตสามารถนําน้ําและ
เครื่องดื่มเขาไปได
Green Zone : เปนพื้นที่อิสระนําน้ํา เครื่องดื่ม เขาไปได มีบริการตูขนม / เครื่องดื่ม มีมุม
คอมพิวเตอร มีหองประชุมกลุม ซึ่งสามารถประชุม อภิปราย ถกเถียงกันได ในหองประชุมมีอุปกรณพรอม
มีหองนั่งอานหนังสือ ติววิชาตางๆ เปนหองนั่งกับพื้น มีหมอน – เบาะวางไว เปนมุมสบายๆ
สถิติ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหองสมุดกลางและหองสมุดเฉพาะสาขาวิชาทั้ง 6 แหง รวม
2,645,696 รายการ รายละเอียดดังนี้
The Main Library
1,277,982
The Fung Ping Shan Library
879,641
The Yu Chun Keung Medical Library
206,593
The Lui Che Woo Law Library
114,652
The Education Library
73,142
The Dental Library
59,340
The Music Library
34,346
รวม
2,645,696
URL : http://lib.hku.hk/
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ภาพการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คืนแรกในฮองกง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552

เดินทางโดยเคเบิ้ลคาร ไปหมูบ านวัฒนธรรม
นองปง

ทัศนียภาพที่ถา ยจากเคเบิ้ลคาร

เคเบิ้ลคาร

พระใหญวัดโปหลิน

16

หมูบานวัฒนธรรมนองปง

ภายในบริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง

ภายในบริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง

ภายในบริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง

ดานหลังบนยอดเขา คือ พระใหญวัดโปหลิน

หนาประตูทางเขา / ออกบริเวณวัดโปหลิน

17

Lee Shau Kee Library (Hong Kong University
of Science and Technology Library)

ภาพวิวของมหาวิทยาลัย

ภาพวิวของมหาวิทยาลัย

ทางเขาหองสมุด

Compack Shelves

โตะเดี่ยวอานหนังสือ

18

เจาแมทับทิม

เจาแมกวนอิม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

หนาหองสมุด Pao Yue – Kong Library (The
Hong Kong Polytechnic University Library)

บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

19

ยืนรอรถบัส

Main Library (University of Hong Kong
Library)

เวลาเปดปดหองสมุด

คนขอมูล

Compack Shelves
ปาย Yellow Zone

20

บริเวณลานพักผอนบนตึกหองสมุด

บริเวณลานพักผอนบนตึกหองสมุด

ลงทะเบียนทําบัตรสมาชิก

ทางเขาหองสมุด

ฮองกงเต็มไปดวยตึกสูงๆ

ฮองกงเต็มไปดวยตึกสูงๆ
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กําหนดการเดินทางดูงานและทัศนศึกษา
โครงการ “The TOP 10 BEST Investment Hub @ SET Corner 2552”
ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง
ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2552
วันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2552
06.00 น.
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
08.00 น.
ออกเดินทางสูเขตการปกครองพิเศษฮองกง
11.45 น.
เดินทางถึงสนามบินเซ็คเล็บกก เกาะฮองกง
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. ทัศนศึกษาและดูงาน ณ Hong Kong Central Library (1.30 ชั่วโมง)
15.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา
วันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2552
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.30 น.
ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ทัศนศึกษาและดูงาน ณ Hong Kong University of Science and Technology Library (2 ชั่วโมง)
15.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา
วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552
07.00 น.
รับประทานอาหารเชา
09.00 – 09.45 น. ทัศนศึกษาดูงาน ณ The Hong Kong Polytechnic University Library (Pao Yue Kong Library) (45 นาที)
10.00 – 12.00 น. ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ทัศนศึกษาดูงาน ณ University of Hong Kong Library (2 ชั่วโมง)
15.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา
20.45 น.
ออกเดินทางทางกลับกรุงเทพมหานคร
22.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*************************************

22

รายชื่อผูรวมเดินทางทัศนศึกษาดูงาน หองสมุด ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง “The Top 10 BEST Investment Hub @ SET Corner 2009”
วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2552

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา - สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน - สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม - หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม - หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย - ศูนยสนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ - สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสยาม - สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - สํานักหอสมุด

10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – ศูนยสารสนเทศและการเรียนรู
คณะบริหารศาสตร
11 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูเดินทางเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบคาใชจายเอง
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา - สํานักวิทยบริการ
13 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - สํานักหอสมุด
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม - หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล
น.ส. มาลี ใจตั้ง
นาง ทรรศนีย แผลงสูงเนิน
นาง เกษวรา อินทรฉิม
นาย อาทิตย ทําสวน
นาง สุภารักษ เมินกระโทก
นาง สุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน
น.ส.พุทธมนต พรนิมิตร
นาง จิรภัทร หาญนุสสรณ
ดร. จีระประภา ละอองคํา

ตําแหนง
หน.ฝายหองสมุด
ประธานคณะกรรมการมุมความรูตลาดทุน
บรรณารักษหองสมุด
เจาหนาที่หองสมุด
หน. ฝายสงเสริมการรูสารสนเทศ
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด
หัวหนางานบริการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

น.ส. บังอร ปาปะไพ

บรรณารักษหองสมุด

นาง จรรยาณัฏฐ พบประเสริฐ

หัวหนางานสวนเครือขายความรู

นาง วีณา พวงแสงชัย
บรรณารักษหองสมุด
นาง เบญจภรณ อนันตวณิชยชา บรรณารักษหองสมุด
น.ส. รัชนีกร สุนทรเมือง
บรรณารักษหองสมุด

Room
เบอรที่ทํางาน
1
038-352-623
2
043-202-222 ตอ 12327
3
053-942-237
7
053-942-123
2
044-223-088
5
02-954-7300 ตอ 400
4
053-241255 ตอ 7411 -2
5
02-457-0068 ตอ 142
6
02-300-4543-62
ตอ 1226, 3408
4
045-353-807
8

02-229-2716

1
3
3

038-352-623
053-942-123
053-942-123

