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รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาติ
1. ชื่อ

นางสาวชุติมา สัจจานันท์

ตำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์

สังกัด

สำขำวิชำ ศิลปศำสตร์

ไป

เสนอผลงำนวิจัยและประชุมวิชำกำร

เรื่อง

Connections, Collaboration, Community

ผู้จัด

International Federation of Library Associations and Institutions -IFLA (อิฟล่ำ)
องค์กำรวิชำชีพระดับนำนำชำติที่เก่ำแก่และใหญ่ที่สุดในโลก
ณ
เมืองโคลัมบัส รัฐโอไอโอ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ตั้งแต่
12 – 21 สิงหำคม 2559
รวมระยะเวลำ 9 วัน
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
2.1 หัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ของการประชุม
หัวข้อ Connections, Collaboration, Community
วัตถุประสงค์ เป็นกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติประจำปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 82
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ผลกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย แนวปฎิบัติที่ดีใน
วงวิชำกำรวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเอกสำร จดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยแนวเรื่องในปีนี้เน้น
ควำมสำคัญของกำรติตต่อสัมพันธ์กัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ แบ่งปัน แนวคิด
วิสัยทัศน์ เพื่อดำเนินพันธกิจร่วมกันเพื่อพันนำชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับชำติ
ภูมิภำค และ นำนำชำติ กำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือ
2.2 ผู้เข้าประชุม
อำจำรย์ บรรณำรักษ์ นักวิชำชีพสำรสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ นักกำรศึกษำ ผู้บริหำรองค์กำร
สำรสนเทศจำกทั่วโลกจำนวน 3,190 คนจำก 145 ประเทศ
2.3 วิธีการประชุม
พิธีเปิด ปำฐกถำนำ กำรบรรยำย กำรนำเสนอเอกสำร งำนวิจัย กำรจัดประชุมโดย Division
/ Sections ต่ำงๆของอิฟล่ำ กำรจัดแสดงโปสเตอร์ นิทรรศกำรหนังสือ สื่อกำรศึกษำและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พิธีปิด กำรนำชมศึกษำดูงำนห้องสมุด
ก่อนหน้ำกำรประชุมหลักมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพำะเรือง (preconference)
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2.4 การเข้าประชุม
ผู้เข้ำประชุมมีบทบำทในกำรประชุมในฐำนะผู้เสนอบทควำม และเข้ำประชุมในกำรประชุมทำง
วิชำกำรนำนำชำติ สรุปสำระสำคัญดังนี้
บทควำมที่นำเสนอ
Chutima Sacchanand.(2016). Development of Management Strategies for Collaboration in
Information Science Education and Research in the ASEAN Community
บทควำมนี้นำเสนอใน Session 152
สรุปสำระสำคัญและภำพประกอบกำรนำเสนอดังนี้
กำรวิ จั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) วิ เครำะห์ ส ถำนภำพและกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมร่ ว มมื อ
2 ) วิ เ ค รำะ ห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งเส ริ ม แ ล ะ เป็ น อุ ป ส รรค ต่ อ ก ำรบ ริ ห ำรจั ด ก ำรค ว ำม ร่ ว ม มื อ
3) ศึกษำควำมต้องกำรควำมร่วมมือ และ 4) พันนำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคสำหรับประเทศไทย
และประชำคมอำเซียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน ทั้งกำรวิจัยเอกสำร กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
และกำรวิ จั ย เชิ งปริ ม ำณ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก เลื อ กแบบเจำะจง ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนดประกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ นิ ที่ มี ผ ลงำนและบทบำทในกิ จ กรรมควำมร่ ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ ำค ชำวไทย 8 คน
ชำวต่ำงประเทศ 7 คน ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือจำกสถำบันที่มี
ควำมร่วมมือ 5แห่ง ผู้ทรงคุณวุนิและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน เครื่องมือกำรวิจัย ประกอบด้วย
แบบบัน ทึกข้อมูล แบบสัมภำษณ์ แบบสนทนำกลุ่มและแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูล
เชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ เนื้อหำ และสรุปควำม ข้อมูลเชิงปริมำณ และค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ใน
ประชำคมอำเซียนเริ่ มดำเนินกำรมำตั้งแต่ ค.ศ.1970 โดยกำรจัดตั้งสภำบรรณำรักษ์ภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่ำ คอนซำล เป็นองค์กรทำงวิชำชีพระดับภูมิภำคองค์กรเดียวที่เป็น
ควำมร่วมมืออย่ ำงเป็ น ทำงกำร โดยมีกำรบริห ำรจัดกำรดำเนินกำรตำมธรรมนูญ ที่กำหนด และมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ค รอบคลุ ม ควำมร่ ว มมื อ ทำงกำรศึ ก ษำบรรณำรั ก ษศำสตร์ แ ละสำรสนเทศศำสตร์
2) ปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย
ทำงสำรสนเทศศำสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน 3) ทุกประเทศในประชำคม
อำเซียนตระหนักถึงควำมจำเป็นและมีค วำมต้องกำรควำมร่วมมือ ในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย ใน
รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั น และน ำไปสู่ ก ำรพั น นำสู่ ค วำมเป็ น สำกล 4) ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ใน
ประชำคมอำเซียนประกอบด้ว ย หลักกำรพื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือ เน้นกำรเริ่มต้น
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จำกจุ ด เล็ ก ควำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ กำรท ำงำนอย่ ำ งเป็ น ระบบ และควำมยั่ งยื น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริห ำรจั ดกำรควำมร่วมมือ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำแนกเป็น หลั กสูตร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนกำรวิจัย
เน้ น กำรกำหนดโจทย์ วิจั ย อำเซีย น กำรวิจัยร่ว ม กำรสนับสนุ นทุน วิจัย และกำรจัด กิจ กรรมทำง
วิชำกำรร่วมกันทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย

4

คณะผู้นำเสนองำน
2.5 เอกสารการประชุมที่น่าสนใจ
เอกสำรกำรประชุมแบ่งขอบเขตเนื้อหำของหัวข้อกำรประชุมเช่นเดียวกับทุกปี ดังนี้
ประเด็นกำรบริหำรจัดกำร เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ เครือข่ำย กำรทำงำนร่วมกันทั้งใน
องค์กร ระดับชำติ ระดับภูมิภำคและนำนำชำติ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ประเด็นทรัพยำกรสำรสนเทศ เน้นทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัล สื่อใหม่ ทรัพยำกร
สำรสนเทศอันเป็นมรดกทำงวันนธรรม คอลเลคชันพิเศษ
ประเด็นบริกำร เน้นบริกำรเฉพำะกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผู้มีปัญหำ ผู้ด้อยโอกำส เช่น กลุ่มคน
ไร้บ้ำน คนร่อนเร่ กลุ่มมำรดำ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย
ประเด็นกำรศึกษำและฝึกอบรม เช่น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพันนำทำงิขำชีพ
ต่อเนื่องและกำรเรียนรู้ในที่ทำงำน กำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ออนไลน์ กำรรู้สำรสนเทศ
ประเด็นกำรวิจัย เช่น สถิติและกำรประเมิน
ประเด็น ห้ อ งสมุด ครอบคลุ ม ห้ อ งสมุด ทุก ประเภท หอสมุดแห่ งชำติ ห้ องสมุดโรงเรีย น
ห้ องสมุ ด ป ระช ำชน ห้ องสมุ ด ท ำงสั ง คมศำสตร์ ห้ องสมุ ด ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเท คโน โลยี
ห้องสมุดสถำบั นอุดมศึกษำและวิจัย ห้องสมุดศิลปะ ห้ องสมุดรัฐสภำ ห้องสมุดกฎหมำย ห้ องสมุดของรัฐ
ห้องสมุดเด็กและเยำชน เป็นต้น
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ประเด็นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เน้นเครื่องมือสื่อสำรสังคม กำรประยุกต์ในงำนต่ำงๆของ
ห้องสมุด ทั้งงำนบริหำร เทคนิค บริกำร โดยเฉพำะในปีนี้เน้นกำรอนุรักษ์ และสงวนรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ประเด็นทำงสังคม เช่น กฎหมำย กำรจัดกำรควำมรู้ และกลุ่มสนใจอื่นๆ
ประเด็นตำมแนวเรื่องจำแนกตำมกลุ่มภูมิภำค เช่น เอเชียและโอเชเนีย แอฟริกัน
ละตินอเมริกันและแคริบเบียน
สาระโดยภาพรวมของการประชุม
เมืองโคลัมบัส สถำนที่จัดประชุมในครั้งนี้ เป็นเมืองใหญ่ท่สุดและเติบโตเร็วที่สุดของรัฐ
โอไฮโอ และใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของสหรัฐอเมริกำ โคลัมบัสเป็น” เมืองห้องสมุด” มีระบบห้องสมุดที่ดี ไม่ว่ำ
จะเป็นห้องสมุดของมหำนคร คือ Columbus Metropolitan Library ซึ่งมีห้องสมุดสำขำ 22 แห่งทั่วเมือง
โคลัมบัส ห้องสมุดมหำวิทยำลัย Ohio State University Libraries ซึ่งเป็นต้นแบบของกำรพันนำนวัตกรรม
ระบบห้ องสมุดแบบบู ร ณำกำรและกำรพั น นำภำคีเครือข่ำยห้ อ งสมุด โอโฮอิงก์ (OhioLINK Consortium)
ห้องสมุดทอมสัน (Thompson Library) เป็นหนึ่งในสิบห้องสมุดวิจัย (public research libraries) ดีเด่นจัด
อัน ดับ โดยสมำคมห้ องสมุดวิจั ย ขอสหรั บ อเมริกำและยังมีห้ องสมุดและพิ พิ ธภั ณ ฑ์ กำร์ตูน ( Billy Ireland
Cartoon Library and Museum) แหล่งรวมศิลปะกำร์ตูนที่สำคัญของโลก
เมืองโคลัมบัสยังเป็นแหล่งผลิต “Chemical Abstracts” สำระสังเขปทำงเคมีที่สำคัญของ
โลก และเป็นสำนักงำนใหญ่ของ OCLC ต้นแบบควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทีม่ ีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก
เนื้ อ หำสำระของกำรบรรยำยโดยวิท ยำกรและกำรน ำเสนอผลงำนวิ ช ำกำร กำรน ำเสนอ
โปสเตอร์ และกำรออกร้ำนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่ำงๆ แสดงพันนำกำรขององค์ควำมรู้ในวิชำชีพนี้ ที่ให้
ควำมสำคัญกับ กำรตอบสนองบริบทของสังคม ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเน้นประเด็นหลักสำคัญคือ ควำม
เชื่อมโยง โดยเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เน้นควำมร่วมมือร่วมใจกัน และกำรทำงำน
เพื่อชุมชนในรูปแบบและบริบทของสังคมที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
1. ห้องสมุดต้องสร้ำงพลังอันเกิดจำกกำรทำงำนด้วยควำมร่วมมือ ร่วมใจ เป็นเครือข่ำย เป็น
พลังเพื่อสร้ำงชุมชน ทั้งชุมชน วิชำกำร วิชำชีพชีพ และชุมชนในสังคมทั่วไปและเน้นทุก
กลุ่ม ทุกแห่ง ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ เพื่อกำรพันนำ กำรปฏิรูปและกำรเปลี่ยนแปลงบุคคล
องค์กร ชุมชนและในทุกภำคส่วนของสังคม โดยคำนึงให้สอดคล้องกั บวำระของชำติ และ
วำระของโลก เช่น UN2030 agenda
2. กำรให้ควำมสำคัญต่อบทบำทของห้ องสมุดในประเด็นที่เป็นกระแสสังคม เช่น ลิขสิทธิ์
สิทธิส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว เสรีภำพทำงปัญญำ จริยธรรม ยังคงได้รับควำมสนใจ
ต่อเนื่อง
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3. กำรให้ควำมสำคัญในกำรบริกำรของห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำร
บริกำรกลุ่มเฉพำะต่ำงๆ เช่น กลุ่มผ้สูงอำยุ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสในสังคม กลุ่มผู้มี ปัญหำ เช่น
ผู้บกพร่องทำงสำยตำ และมีกำรเสนอผลงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริกำรกลุ่มผู้มีปัญหำ
อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มร่อนเร่ กลุ่มมำรดำ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย
4. กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะ
หนังสือหำยำก เอกสำรที่มีคุณค่ำ ข้อมูลทำงวันนธรรมในรูปสื่อดิจิทัล เพื่อกำรเข้ำถึงและ
นำไปใช้ประโยชน์ในทำงพันนำ มีเพิ่มมำกขึ้น
ประเด็นตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ
ประเด็ น การศึ ก ษา และความเชื่ อ มโยงและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
กำรศึกษำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในอนำคตใหม่ จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์
ใหม่ ในเรื่ อ งควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทั ก ษะใหม่ เพื่ อ ตอบสนองตลำดงำนเชิ งนวั ต กรรม (innovative
careers in LIS) กำรแสวงหำเทคนิควิธีกำรสอนแบบใหม่ (innovative pedagogies) กำรพันนำทำงวิชำกำร
และวิ ช ำชี พ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และเปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำได้ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นโลกเสมื อ น (virtual field
experience) (http://infofuture.simmons.edu)
ในด้านความเชื่อมโยงและความร่วมมือ บทควำมนำเสนอกรณีศึกษำของประเทศในซำอุดีอำรเบีย
และ แอฟริกำตะวันตก แสดงให้เห้นพันนำกำรของควำมร่วมมือ ประโยชน์ สิ่งท้ำทำยและโอกำสของควำม
ร่วมมือและกำรจัดทำ Open Educational Resources ในประเทศอินเดีย เพื่อแบ่งปันทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ประเด็นการรู้สารสนเทศ
กำรรู้สำรสนเทศเป็ น ประเด็นที่ยังคงได้รับควำมสนใจ มีกำรนำเสนอบทควำม งำนวิจัย และ
โปสเตอร์ที่มีสำระเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรรู้สำรสนเทศ โดยเฉพำะนักศึกษำกลุ่มต่ำงๆ เช่น
กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำนำนำชำติ งำนวิ จั ย ของ Lui, G. and others. Enhancing International
Students’ information Literacy. แสดงผลกำรวิจัยติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศให้กับ
นักศึกษำต่ำงประเทศที่มหำวิทยำลัยวินเซอร์ ( University of Windsor) ประเทศแคนำดำ โดยคณะผู้วิจัยจำก
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย คณะศึกษำศำสตร์ และศูนย์นักศึกษำนำนำชำติได้ร่วมกันจัดโครงกำรประชุมปฎิบัติกำร
เรื่องกำรคัดลอกผลงำน(plagiarism) กับกำรรู้สำรสนเทศ และมีกำรพั นนำบทเรียนออนไลน์เพื่อให้นักศึกษำ
ศึกษำด้วยตนเองด้วย เพื่อพันนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำนำนำขำติที่มำศึกษำที่มหำวิทยำลั ย เริ่ม
โครงกำรตั้งแต่ปี 2013 ผลกำรประเมินโครงกำรโดยแบบสอบถำมพบว่ำโครงกำรนี้ช่วยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับลักษณะกำรคัดลอกผลงำน รูปแบบกำรเขียอ้ำงอิง และกำรขอรับควำมช่วยเหลือ แต่ยังต้องกำรควำมรู้
ควำมเขำใจในกำรเขี ย นถอดควำม (paraphrasing) ภำษำยั งเป็ น อุ ป สรรคส ำคั ญ ของนั ก ศึ ก ษำต่ ำ งชำติ
บรรณำรักษ์สำมำรถมีบทบำทนำในกำรบริกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรโดยร่วมมือกับอำจำรย์ และหน่วยงำนอื่นๆ
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อย่ำงไรก็ต ำมคณะผู้วิจัยพบปัญหำเรื่องกำรจัดตำรำงเวลำที่เหมำะสมสำหรับทุกฝ่ำ ระยะเวลำ กำรทำงำน
ร่วมกันเชิงรุก และกำรอุทิศตนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ บทความที่ น าเสนอทั้ ง หมด สามารถเข้ า ถึ ง ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องสหพั นธ์ ฯ
(http://www.professionalabstracts.com/iflawlic2016/programme-iflawlic2016.pdf)

2.7 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.7.1 ประโยชน์ที่ผู้เข้ำประชุมได้รับ
1) กำรได้เผยแพร่ผลงำนวิจัยในกำรประชุมนำนำชำติที่มีเอกสำรกำรประชุมซึ่งผ่ำน
กำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุนิระดับสำกล
2) กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำใช้ในกำรบริหำรหลักสูตร กำรผลิตและบริหำร
ชุดวิชำ กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยเฉพำะในกำรจัดกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่ง ผู้ได้รับ
ทุน รับผิดชอบในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณ ฑิต (สำรสนเทศศำสตร์) และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ (สำรสนเทศศำสตร์)
3) กำรได้ ส ร้ ำงเครื อ ข่ ำยกั บ นั ก วิ ช ำกำร นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช ำชี พ ในประเทศต่ ำงๆ โดยเฉพำะผู้
มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกันทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและเครือข่ำยบุคคล
อันจะนำไปสู่กำรพันนำเครือข่ำยสถำบันและเครือข่ำยทำงวิชำกำรวิชำชีพต่อไป
2.7.2 ประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยได้รับ
1) กำรพันนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยผ่ำนกำรนำเสนอผลงำน
ของนักวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2) กำรได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยสำขำวิชำและหลักสูตรทำให้มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จัก
เพรำะมีนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยไปนำเสนอผลงำน
3) กำรตอบสนองวิสัยทัศน์ และแผนงำนกำรพันนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและแผนพันนำสู่
สำกล
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2.8 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
1) ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดกำรศึกษำหลั กสูตรแขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ ในกำรพัน นำและ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และชุ ด วิ ช ำระดั บ ต่ ำ งๆโดยเนื้ อ หำควรให้ ค วำมส ำคั ญ ในประเด็ น ที่ เป็ น แนวโน้ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น บริกำรของห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศกลุ่มเฉพำะต่ำงๆ เช่น กลุ่มผ้สูงอำยุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสในสังคม กลุ่มผู้มีปัญหำ เช่น ผู้บกพร่องทำงสำยตำ กำรควบคุมรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรอนุรักษ์และสงวนรัก ษำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะหนังสือ
หำยำก เอกสำรที่มีคุณค่ำ ข้อมูลทำงวันนธรรมในรูปสื่อดิจิทัล
2) ควรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศใน
แขนงวิชำเฉพำะของแต่ละสำขำวิชำ เพื่อขยำยโอกำสกำรพันนำอำจำรย์และนั กศึกษำระดับสำกล แสวงหำ
และสนับสนุนควำมร่วมมือและโครงกำรพันนำกำรจัดกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตสู่สำกล
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