ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ที่ 2/2558
เรื่อง ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ประจาปี 2557
ตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จัดโครงการสรรหาผู้มีอุปการคุณแก่วงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจาปีนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณผู้มี
อุปการคุณแก่วงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจาปี 2557 ดังต่อไปนี้
1. กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
พัฒนาและจัดสร้างห้องสมุดในภูมิภาค จานวน 7 แห่ง และส่วนกลาง จานวน 1 แห่ง รวมงบประมาณ 4
ล้านบาท เพื่อเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และให้ ประชาชนในภูมิภ าคต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูล อาเซียน และน าความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปใช้ประโยขน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะช่ว ย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
2. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พัฒนาและบริ จาคโปรแกรมระบบห้องสมุดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด จัดทาและวางระบบ
เว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ จัดทาคลังความรู้ (Knowledge Repository) ให้ห้องสมุดสถาบันการศึกษา เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการและให้บริการ ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
จานวน 28 โรงเรียน อุทิศตนในการพัฒนาห้องสมุดและโครงการต่าง ๆ อาทิ องค์การยูเนสโก สานักงานกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการในพระราชดาริ ประเทศสหภาพพม่า ห้องสมุดโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน และ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

3. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจานวน 3.2 ล้านบาท เพื่อยกระดับระบบงาน
ส่งเสริมงานตุลาการและบริการประชาชนให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
ห้องสมุดต้นแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนภูมิภาค จานวน 9
แห่ง ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนาวิทยบริการ ศาลยุติธรรม
4. มูลนิธิไทยคม
สนั บ สนุ น โครงการอ่ า นสนุ ก สุ ข ใจ ได้ ปั ญ ญา โดยมอบตู้ ห นั ง สื อ หนอนน้ อ ยนั ก อ่ า น พร้ อ มหนั ง สื อ
หนั งสื อนิทานสองภาษา จานวน 116 ชุด ให้ แก่โ รงเรียนกว่า 590 แห่ ง อบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ครู
บรรณารักษ์ จานวน 143 โรงเรียน ระหว่างพ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน รวมงบประมาณกว่า 16 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด
Read & Write I can speak ตลอดจนการพัฒนาครู Knowledge Professional เพื่อสร้างและส่งเสริมนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ และ รักการอ่านตลอดชีวิตแก่เยาวชน
5. นางวัลยา น้อยนาม
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ขับเคลื่อนและพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโดย
บูรณาการด้านการบริห าร การจัดการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐานสู่การ
ประกันคุณภาพ โดยดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 โดยนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ
UlibM กับมาตรฐานสากล การจัดเก็บ การค้นคืน การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงเครือข่าย มาใช้ในสถานศึกษา
สั ง กัด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา โดยจั ดอบรมให้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 350 คน เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการองค์
ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดที่ไม่มีวุฒิบรรณารักษศาสตร์ จานวน 200 คน
รวมถึงพัฒนาห้องสมุดออนไลน์และเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 165 แห่ง
6. นางอัญชลิน พรรณนิภา
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษัทฯ ตระหนั กความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ตลอดจนคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงได้ ริเริ่มโครงการห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข ...ห้องสมุด
Digital โดยมอบห้องสมุดสร้างสุข รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 32 แห่ง ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า
1,000 เรื่อง ตลอดจนมอบ iPad Mini แก่ห้องสมุดแห่งละ 10 เครื่อง เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูลและ
องค์ความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

7. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ตั้งแต่ปีพ .ศ. 2551 – ปัจจุบัน
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสาคัญของแหล่งเรียนรู้สาธารณะ โดยเฉพาะ ห้องสมุดประชาชน เป็นอย่างดี ได้มี
การผลักดันงบประมาณในการดาเนินงานกิจการห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี มาอย่างต่อเนื่ อง โดยการ
น าเสนอผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเป็ น ประจ าทุ ก ปี เป็ น งบประมาณกว่ า
19,432,000 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาท) ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ด้วยนโยบายการบริหาร ที่
มุ่งเน้นให้ชาวเมือง เห็นความสาคัญของการศึกษา การเรียนรู้ ตลอดชีวิต พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้ตอบสนองต่อ
ชาวเมือง สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือ สื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทั้งในด้านบุคลากร อาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์
และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดฯ ด้วยมุ่งหวังให้ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และ พื้นที่ใกล้ เคียง ได้มีแหล่ งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มี
คุณภาพ เป็นเมืองแห่งการใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน อย่างยั่งยืนสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

