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สารจากนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคม อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจน
ผู้สนใจทุกท่าน
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯมุ่งมั่นดาเนินพันธกิจสู่วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ ท่านสามารถติดตามผลงานที่มาจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และผลงานที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคม นอกจากนี้ยังจัดทาไลน์กลุ่มสมาชิกสมาคม เป็นอีกช่อ งทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และสื่อสารระหว่างกันท่านที่สนใจโปรดแจ้งได้ที่คุณสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคม
สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นสาคัญของคณะกรรมการชุดนี้ คือการยกระดับวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาสู่ คุณภาพและ
มาตรฐานสากล สมาคมฯได้มีโอกาสปรากฏสู่สายตาของวงวิชาชีพในระดับสากล โดยคณะกรรมการฯได้มีโอกาส
ไปพบปะผู้บริหารระดับสูง President ของอิฟลา (IFLA) ทั้งคนที่กาลังจะหมดวาระและคนใหม่ รวมทั้งเลขาธิการ
สมาคมฯ เพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอิฟลา ค.ศ.2020 และได้เจรจาความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพต่างประเทศ
เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะนาไปสู่การพัฒนาสมาชิก และบุคลากรในวิชาชีพ มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคม
บรรณารักษ์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีบทบาทสาคัญในวงวิชาชีพเพราะประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาค
และในเอเชียที่บรรณารักษ์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ จึงน่าสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยสมาชิกจานวน
หนึ่งได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วยกิจกรรมสู่สากลยังจะมีอีกอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านติดตามข่าวสารได้จากสื่อ
ต่าง ๆ ของสมาคมฯ ขอขอบคุณ

ศาสตรจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
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ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ และประชุมสามัญประจาปี 2560
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้
(Together we Create Learning Society) และการประชุมสามัญประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม
2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.
สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่
16 มีนาคม 2561 รายละเอียดโปรดติดตามที่ www.tla.or.th หรือสอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE : tla2497

กิจกรรมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช ซึง่ ตรงกับวันที่
23 ตุลาคม ของทุกปี และเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงในหลายด้าน
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กิจกรรมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ นาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคม ร่วมงาน
กิจกรรม “หยิบแล้วหยอด” ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ระหว่างวันที่ 18 - 29
ตุลาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนและกระจายหนังสือสู่ผู้อ่าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการอ่าน และแบ่งปัน
หนังสือดีสู่ผู้อ่านในราคา 20 บาท ทุกเล่ม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหรือได้รับหนังสือดีในราคาถูก อันจะช่วย
ให้ผู้อ่านได้อ่านหนังสือดี ๆ ต่อไป

นายกสมาคมห้องสมุดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบรางวัล ประกาศผลบุคคลต้นแบบ
‘๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้’
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบรางวัล ประกาศผลบุคคลต้นแบบ
‘๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้’ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่
22 ตุลาคม 2560 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมภาคีเครือข่าย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่ว่าการบริจาคหนังสือต้องมอบหนังสือดีมีคุณภาพและตรงความต้องการของผู้รับ
จึงเป็นการผลักดัน “โครงการหนังสือตรงใจ” เพื่อมอบโอกาสให้พื้นที่ที่ขาดแคลนหนั งสือ ได้นาเงินไปซื้อหนังสือที่ตรง
ความต้องการ
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การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ และการลงนามความร่วมมือระหว่าง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศฟิลิปปินส์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุด และ
มาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจาปี เรื่อง “Libraries Take
Action: Providing Access and Opportunity for All” ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดโดย สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ สาหรับสมาชิกสมาคมฯ ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ และผู้ให้บริการในห้องสมุด /
แหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
นอกจากนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมล งนาม
ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ ทั้งสอง พร้อมทั้งศึกษาดูงานการพัฒนาห้องสมุดและมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพร่วมกัน
และได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น Asian Development Bank Library, The National Library of the
Philippines, The Philippine Librarians Association Office, The Main Library of the University of the
Philippines และ The School of Library and Information Science

Thai PBS มอบหนังสือ หัวใจของแผ่นดิน
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รับมอบหนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” จาก ผู้อานวยการองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดร.วิลาสินี พิพิธกุล) จานวน 2,000 เล่ม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ
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ข่าวจากชมรมในสังกัดสมาคม ฯ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ
24 พฤศจิกายน 2560 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 และการประชุม
วิชาการประจาปี ในหัวข้อ “ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร การจัดการประชุมวิชาการนี้ ด้วยเห็นว่า ปัจจุบัน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางทุกวงการ สาหรับห้องสมุดแล้ว ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้แก่ในเรื่องของการนา
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม มาใช้งาน รวมทั้งต้องก้าวให้
ทันกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ หรือจาพวก ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการ ที่มีมูลค่าสูง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทาให้เกิดคาถามว่า บทบาทของห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไทยจะอยู่
ตรงไหน และควรก้าวไปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ซึ่งคาตอบหนึ่งที่ได้รับ คือ ความกระตือรือร้นของบุคลากร
เช่น บรรณารักษ์ และการแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จะทาให้เราสามารถพัฒนาการทางาน การ
ให้บริการ และทักษะความสามารถได้ดียิ่งขึ้น

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ มศว.ประสานมิตรและ
คณะกรรมการชมรมห้องสมุดเฉพาะ

ดร.นฤมล รื่นไวย์ และนางสาว
ปรียาพร ฤกษ์พินัย ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีของ ชพ.

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นางสาวอมรรัตน์
ศรีสุรภานนท์ และ ดร.นฤมล รื่นไวย์

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
นางพิภัชกร บุญยิ้ม และ
นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์ – พิธีกร

ดร.ปฐมสุดา อินทุประภา –
วิทยากร
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ผศ.อรทัย วารีสะอาด – มศว.
ประสานมิตร

ในแวดวงชาวบรรณารักษ์-นักสารสนเทศ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึง่ ดารงตาแหน่งอุปนายกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีการศึกษา 2558 – 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์
ดร. ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน เนื่องในโอกาส ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจา ปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนัน ทา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 จานวน 46 ราย ดังนี้
1. นางนฤมล พลมั่น
สามัญบุคคลตลอดชีพ
2. นางอภิญญา หนูมี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
3. นางศิริพร อนุกูลประโยชน์
สามัญบุคคลตลอดชีพ
4. นางมาลี ไชยเสนา
สามัญบุคคลตลอดชีพ
5. สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
นิติบุคคลตลอดชีพ
6. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก
สามัญบุคคลตลอดชีพ
7. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
นิติบุคคลตลอดชีพ
8. นายธนชาต เจริญสุข
สามัญบุคคลตลอดชีพ
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9. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
10. นางมิ่งขวัญ คอยชื่น
11. ห้องสมุดโรงเรียนขามแก่นนคร
12. นางปรียา ไชยสมคุณ
13. โรงเรียนแก่นคอย
14. นางศิริพร พงษ์แตง
15. นางสาวโสภิดา พลเยี่ยม
16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
17. นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม
18. โรงเรียนนครสวรรค์
19. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง
20. ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
21. นางสาวชรินรัตน์ อุ้มเมือง
22. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์
23. นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์
24. นางนภาภรณ์ เอี่ยมงาน
25. ศูนย์ กศน. อาเภอเมืองสกลนคร
26. นางพักตร์วิไล ชาปฏิ
27. ว่าที่ร้อยตรี ณเกณฑ์ ใจสิทธิ
28. นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล
29. โรงเรียนราษฎร์นิยม
30. สานักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้
31. โรงเรียนคลองขวาง
32. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
33. นางสุนี กล้าหาญ
34. นางประภาพรรณ พั่วแพง
35. นางสาววารุณี ชูศรี
36. นางสมบุญ กลัดคร้าม
37. นางฐิติรัตน์ บุญยชัยศิลป์
38. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
39. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
40. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ
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41. นางวารุณี จินาพร
42. โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
43. นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งเรืองชนบท
44. นางจริยาภรณ์ พรมมี
45. โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
46. ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ

คณะผู้จัดทา
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ดร.นฤมล รื่นไวย์
นางอังสนา เกิดบุญส่ง
นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทร
นางสาวสุจิตร สุวภาพ

นายกสมาคมฯ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
เลขานุการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2734-9022-23 โทรสาร 0-2734-9021
www.tla.or.th e-Mail tla2497@yahoo.com Line id: tla2497
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