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รายงานการไปประชุมทางวิชาการนานาชาต ิ

1. ชื่อ           นางสาวชุติมา   สัจจานันท์        

ต ำแหน่ง     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    เป็นกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 82 
                                เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ผลกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย แนวปฎิบัติที่ดีใน 
                                วงวิชำกำรวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยี- 
                                สำรสนเทศ กำรเอกสำร จดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ โดยแนวเรื่องในปีนี้เน้น 
                                ควำมส ำคัญของกำรติตต่อสัมพันธ์กัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ แบ่งปัน แนวคิด  
                                วิสัยทัศน์ เพ่ือด ำเนินพันธกิจร่วมกันเพื่อพันนำชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับชำติ  
                                ภูมิภำค และ นำนำชำติ กำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือ 
        2.2  ผู้เข้าประชุม 

 อำจำรย์ บรรณำรักษ์ นักวิชำชีพสำรสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ นักกำรศึกษำ ผู้บริหำรองค์กำร
สำรสนเทศจำกทั่วโลกจ ำนวน 3,190 คนจำก 145 ประเทศ 

        2.3 วิธีการประชุม 
พิธีเปิด ปำฐกถำน ำ กำรบรรยำย กำรน ำเสนอเอกสำร งำนวิจัย กำรจัดประชุมโดย Division 
/ Sections ต่ำงๆของอิฟล่ำ กำรจัดแสดงโปสเตอร์ นิทรรศกำรหนังสือ สื่อกำรศึกษำและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พิธีปิด กำรน ำชมศึกษำดูงำนห้องสมุด 
ก่อนหน้ำกำรประชุมหลักมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพำะเรือง  (preconference) 
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           2.4 การเข้าประชุม 
ผู้เข้ำประชุมมีบทบำทในกำรประชุมในฐำนะผู้เสนอบทควำม และเข้ำประชุมในกำรประชุมทำง
วิชำกำรนำนำชำติ  สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 
 

               บทควำมที่น ำเสนอ 
Chutima Sacchanand.(2016). Development of Management Strategies for  Collaboration in       
                   Information Science Education  and Research  in the ASEAN Community 
                   บทควำมนี้น ำเสนอใน Session  152    
                   สรุปสำระส ำคัญและภำพประกอบกำรน ำเสนอดังนี้ 

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) วิเครำะห์สถำนภำพและกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือ    
2 ) วิ เค ร ำะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เส 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
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ในระดับภูมิภำคส ำหรับประเทศไทย
และประชำคมอำเซียน  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน ทั้งกำรวิจัยเอกสำร กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
และกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เลือกแบบเจำะจง ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุนิที่มีผลงำนและบทบำทในกิจกรรมควำมร่วมมือ ในระดับภูมิภำค ชำวไทย 8 คน  
ชำวต่ำงประเทศ 7 คน ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือจำกสถำบันที่มี
ควำมร่วมมือ 5แห่ง ผู้ทรงคุณวุนิและผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 34 คน เครื่องมือกำรวิจัย ประกอบด้วย 
แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภำษณ์ แบบสนทนำกลุ่มและแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูล
เชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ เนื้อหำ และสรุปควำม ข้อมูลเชิงปริมำณ และค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ใน 
ประชำคมอำเซียนเริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ค.ศ.1970 โดยกำรจัดตั้งสภำบรรณำรักษ์ภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกย่อๆว่ำ คอนซำล เป็นองค์กรทำงวิชำชีพระดับภูมิภำคองค์กรเดียวที่เป็น
ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีกำรบริหำรจัดกำรด ำเนินกำรตำมธรรมนูญที่ก ำหนด และมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
2) ปัจจัยที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย
ทำงสำรสนเทศศำสตร์ประกอบด้วย ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน 3) ทุกประเทศในประชำคม
อำเซียนตระหนักถึงควำมจ ำเป็นและมีควำมต้องกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย ใน
รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกันและน ำไปสู่กำรพันนำสู่ควำมเป็นสำกล 4 ) ข้อเสนอแนะเชิง
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ใน
ประชำคมอำเซียนประกอบด้วย หลักกำรพ้ืนฐำนในกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือ เน้นกำรเริ่มต้น
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จำกจุดเล็ก ควำมร่วมมือร่วมใจ กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และควำมยั่งยืน  ข้อเสนอแนะเชิง
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมร่วมมือ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจ ำแนกเป็น หลักสูตร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอน  นักศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนกำรวิจัย
เน้นกำรก ำหนดโจทย์วิจัยอำเซียน กำรวิจัยร่วม กำรสนับสนุนทุนวิจัย และกำรจัดกิจกรรมทำง
วิชำกำรร่วมกันทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและวิจัย  
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                                                  คณะผู้น ำเสนองำน 

 

2.5  เอกสารการประชุมที่น่าสนใจ 
    เอกสำรกำรประชุมแบ่งขอบเขตเนื้อหำของหัวข้อกำรประชุมเช่นเดียวกับทุกปี ดังนี้ 
            ประเด็นกำรบริหำรจัดกำร เน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ เครือข่ำย กำรท ำงำนร่วมกันทั้งใน

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

ต่อเนื่องและกำรเรียนรู้ในที่ท ำงำน กำรเรียนกำรสอน  กำรเรียนรู้ออนไลน์ กำรรู้สำรสนเทศ               
ประเดน็กำรวิจัย  เช่น  สถิติและกำรประเมิน 

           ประเด็นห้องสมุด ครอบคลุมห้องสมุดทุกประเภท หอสมุดแห่งชำติ  ห้องสมุดโรงเรียน  
ห้ อ งสมุ ดป ระชำชน   ห้ อ งสมุ ดท ำงสั งคมศำสตร์   ห้ อ งสมุ ดท ำงวิ ท ยำศำสตร์และ เทค โน โลยี  
 ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและวิจัย ห้องสมุดศิลปะ ห้องสมุดรัฐสภำ ห้องสมุดกฎหมำย ห้องสมุดของรัฐ 
ห้องสมุดเด็กและเยำชน เป็นต้น 
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           ประเด็นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เน้นเครื่องมือสื่อสำรสังคม กำรประยุกต์ในงำนต่ำงๆของ
ห้องสมุด  ทั้งงำนบริหำร เทคนิค บริกำร โดยเฉพำะในปีนี้เน้นกำรอนุรักษ์ และสงวนรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

           ประเด็นทำงสังคม เช่น กฎหมำย กำรจัดกำรควำมรู้ และกลุ่มสนใจอ่ืนๆ 
          ประเด็นตำมแนวเรื่องจ ำแนกตำมกลุ่มภูมิภำค 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
ระบบห้องสมุดแบบบูรณำกำรและกำรพันนำภำคีเครือข่ำยห้องสมุดโอโฮอิงก์ (OhioLINK Consortium)   
ห้องสมุดทอมสัน (Thompson Library) เป็นหนึ่งในสิบห้องสมุดวิจัย (public research libraries) ดีเด่นจัด
อันดับโดยสมำคมห้องสมุดวิจัยขอสหรับอเมริกำและยังมีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กำร์ตูน ( Billy Ireland  
Cartoon Library and Museum) แหล่งรวมศิลปะกำร์ตูนที่ส ำคัญของโลก 
                เมืองโคลัมบัสยังเป็นแหล่งผลิต “Chemical Abstracts” สำระสังเขปทำงเคมีที่ส ำคัญของ
โลก และเป็นส ำนักงำนใหญ่ของ OCLC ต้นแบบควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทีม่ีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก  
 
                   เนื้อหำสำระของกำรบรรยำยโดยวิทยำกรและกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร กำรน ำเสนอ
โปสเตอร์ และกำรออกร้ำนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่ำงๆ แสดงพันนำกำรขององค์ควำมรู้ในวิชำชีพนี้ ที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองบริบทของสังคม ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเน้นประเด็นหลักส ำคัญคือ ควำม
เชื่อมโยง โดยเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เน้นควำมร่วมมือร่วมใจกัน และกำรท ำงำน
เพ่ือชุมชนในรูปแบบและบริบทของสังคมท่ีแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

1. ห้องสมุดต้องสร้ำงพลังอันเกิดจำกกำรท ำงำนด้วยควำมร่วมมือ ร่วมใจ เป็นเครือข่ำย เป็น
พลังเพ่ือสร้ำงชุมชน  ทั้งชุมชน วิชำกำร วิชำชีพชีพ และชุมชนในสังคมทั่วไปและเน้นทุก
กลุ่ม  ทุกแห่ง ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ เพ่ือกำรพันนำ กำรปฏิรูปและกำรเปลี่ยนแปลงบุคคล 
องค์กร ชุมชนและในทุกภำคส่วนของสังคม โดยค ำนึงให้สอดคล้องกับวำระของชำติ และ
วำระของโลก เช่น UN2030 agenda 

2. กำรให้ควำมส ำคัญต่อบทบำทของห้องสมุดในประเด็นที่เป็นกระแสสังคม เช่น ลิขสิทธิ์ 
สิทธิส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว เสรีภำพทำงปัญญำ จริยธรรม ยังคงได้รับควำมสนใจ
ต่อเนื่อง 
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3. กำรให้ควำมส ำคัญในกำรบริกำรของห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำร
บริกำรกลุ่มเฉพำะต่ำงๆ เช่น กลุ่มผ้สูงอำยุ กลุ่มผู้ด้อยโอกำสในสังคม กลุ่มผู้มีปัญหำ เช่น 
ผู้บกพร่องทำงสำยตำ และมีกำรเสนอผลงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริกำรกลุ่มผู้มีปัญหำ
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่มร่อนเร่ กลุ่มมำรดำ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย 

4. กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะ
หนังสือหำยำก เอกสำรที่มีคุณค่ำ ข้อมูลทำงวันนธรรมในรูปสื่อดิจิทัล เพ่ือกำรเข้ำถึงและ
น ำไปใช้ประโยชน์ในทำงพันนำ มีเพ่ิมมำกข้ึน 

 
ประเด็นตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ 
 ประเด็นการศึกษา และความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 กำรศึกษำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ในอนำคตใหม่ จ ำเป็นต้องก ำหนดวิสัยทัศน์

ใหม่ในเรื่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะใหม่ เพ่ือตอบสนองตลำดงำนเชิงนวัตกรรม (innovative 
careers in LIS) กำรแสวงหำเทคนิควิธีกำรสอนแบบใหม่ (innovative pedagogies) กำรพันนำทำงวิชำกำร
และวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์ในโลกเสมือน  (virtual field 
experience)  (http://infofuture.simmons.edu) 

  ในด้านความเชื่อมโยงและความร่วมมือ บทควำมน ำเสนอกรณีศึกษำของประเทศในซำอุดีอำรเบีย
และ แอฟริกำตะวันตก แสดงให้เห้นพันนำกำรของควำมร่วมมือ ประโยชน์ สิ่งท้ำทำยและโอกำสของควำม
ร่วมมือและกำรจัดท ำ Open Educational  Resources ในประเทศอินเดีย เพ่ือแบ่งปันทรัพยำกรกำรเรียนรู้  
           ประเด็นการรู้สารสนเทศ 
                กำรรู้สำรสนเทศเป็นประเด็นที่ยังคงได้รับควำมสนใจ มีกำรน ำเสนอบทควำม  งำนวิจัย และ
โปสเตอร์ที่มีสำระเก่ียวข้องกับเรื่องกำรรู้สำรสนเทศ โดยเฉพำะนักศึกษำกลุ่มต่ำงๆ เช่น    
                กลุ่ มนั กศึกษำนำนำชำติ  งำนวิจั ยของ  Lui, G. and others. Enhancing International 
Students’ information Literacy. แสดงผลกำรวิจัยติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศให้กับ
นักศึกษำต่ำงประเทศท่ีมหำวิทยำลัยวินเซอร์ ( University of Windsor) ประเทศแคนำดำ โดยคณะผู้วิจัยจำก
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย คณะศึกษำศำสตร์ และศูนย์นักศึกษำนำนำชำติได้ร่วมกันจัดโครงกำรประชุมปฎิบัติกำร
เรื่องกำรคัดลอกผลงำน(plagiarism) กับกำรรู้สำรสนเทศ และมีกำรพันนำบทเรียนออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษำ
ศึกษำด้วยตนเองด้วย เพ่ือพันนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำนำนำขำติที่มำศึกษำที่มหำวิทยำลัย เริ่ม
โครงกำรตั้งแต่ปี 2013  ผลกำรประเมินโครงกำรโดยแบบสอบถำมพบว่ำโครงกำรนี้ช่วยให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับลักษณะกำรคัดลอกผลงำน รูปแบบกำรเขียอ้ำงอิง และกำรขอรับควำมช่วยเหลือ แต่ยังต้องกำรควำมรู้ 
ควำมเขำใจในกำรเขียนถอดควำม  (paraphrasing) ภำษำยังเป็นอุปสรรคส ำคัญของนักศึกษำต่ำงชำติ  
บรรณำรักษ์สำมำรถมีบทบำทน ำในกำรบริกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรโดยร่วมมือกับอำจำรย์และหน่วยงำนอ่ืนๆ 
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อย่ำงไรก็ตำมคณะผู้วิจัยพบปัญหำเรื่องกำรจัดตำรำงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับทุกฝ่ำ  ระยะเวลำ กำรท ำงำน
ร่วมกันเชิงรุก และกำรอุทิศตนของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
          หมายเหตุ  บทความที่ น า เสนอทั้ งหมด สามารถเข้ าถึ งได้ จากเว็บ ไซต์ของสหพั นธ์ ฯ  

(http://www.professionalabstracts.com/iflawlic2016/programme-iflawlic2016.pdf) 

                   
             
 2.7  ประโยชน์ที่ได้รับ 
                2.7.1 ประโยชน์ที่ผู้เข้ำประชุมได้รับ 

     1)   กำรได้เผยแพร่ผลงำนวิจัยในกำรประชุมนำนำชำติที่มีเอกสำรกำรประชุมซึ่งผ่ำน 
กำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุนิระดับสำกล  

     2)   กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำใช้ในกำรบริหำรหลักสูตร กำรผลิตและบริหำร 
ชุดวิชำ กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยเฉพำะในกำรจัดกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตซึ่ง ผู้ได้รับ
ทุน รับผิดชอบในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (สำรสนเทศศำสตร์) และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ (สำรสนเทศศำสตร์) 
                3)  กำรได้สร้ำงเครือข่ำยกับนักวิชำกำร นักวิจัย นักวิชำชีพในประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะผู้         
มีควำมสนใจในเรื่องเดียวกันท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและเครือข่ำยบุคคล
อันจะน ำไปสู่กำรพันนำเครือข่ำยสถำบันและเครือข่ำยทำงวิชำกำรวิชำชีพต่อไป  
              2.7.2  ประโยชน์ที่มหำวิทยำลัยได้รับ 

                 1) กำรพันนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยผ่ำนกำรน ำเสนอผลงำน

ของนักวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  

                 2) กำรได้เผยแพร่ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยสำขำวิชำและหลักสูตรท ำให้มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จัก

เพรำะมีนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยไปน ำเสนอผลงำน 

                  3) กำรตอบสนองวิสัยทัศน์ และแผนงำนกำรพันนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยและแผนพันนำสู่

สำกล 
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             2.8  ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

               1)  ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรแขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ ในกำรพันนำและ

ปรับปรุงหลักสูตร และชุดวิชำระดับต่ำงๆโดยเนื้อหำควรให้ควำมส ำคัญในประเด็นที่ เป็นแนวโน้ มที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น  บริกำรของห้องสมุดและกำรบริกำรสำรสนเทศกลุ่มเฉพำะต่ำงๆ เช่น กลุ่มผ้สูงอำยุ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกำสในสังคม กลุ่มผู้มีปัญหำ เช่น ผู้บกพร่องทำงสำยตำ   กำรควบคุมรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์  กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะหนังสือ

หำยำก เอกสำรที่มีคุณค่ำ  ข้อมูลทำงวันนธรรมในรูปสื่อดิจิทัล  

               2)  ควรส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน กับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศใน 

แขนงวิชำเฉพำะของแต่ละสำขำวิชำ  เพ่ือขยำยโอกำสกำรพันนำอำจำรย์และนักศึกษำระดับสำกล  แสวงหำ

และสนับสนุนควำมร่วมมือและโครงกำรพันนำกำรจัดกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตสู่สำกล 
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ภาคผนวก 
   

พิธีเปิด 
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ถ่ายภาพกับคณะที่มาประชุมจากประเทศไทย  
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 พบเพ่ือนร่วมวิชาชีพจากหลายประเทศ หลายทวปี  
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นิทรรศการ และโปสเตอร ์

โปสเตอร์ชนะเลิศ 

 

สำมโปสเตอร์เข้ำรอบดีเด่น 
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ศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

ห้องสมุด Columbus  Metropolitan Library 

 

                                                     OCLC 
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มีคอลเลคช่ันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีหนงัสือ เอกสารเก่า

ของไทยอยู่มาก 
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พิธีปิด 
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