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เป็นผู้นาในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

สารจากนายกสมาคม
เรียน ท่านสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่าน
หนึ่งปีของคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน มีผลงานที่เป็นรูปธรรมปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย คณะกรรมการบริหาร สมาชิก และเครือข่าย ความเข้มแข็ง การอุทิศตน
และความรับผิดชอบของผู้อาสามาทางานสมาคม ในยุคการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญ มาก
เพราะย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของห้องสมุดและวิชาชีพด้วย ผลงานของแต่ละแผนกแต่ละชมรม ท่านสามารถ
ตรวจสอบได้จากผลการดาเนินงานในรอบปี เผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคม และท่านสามารถสะท้อนกลับผลงาน
และความต้องการของท่านต่อสมาคมหรือชมรมที่ท่านสัง กัดได้ เพราะในโลกยุคดิจิทัล”ความนิ่ง เงียบ” คือ
ความหยุดอยู่กับที่และความถดถอย และด้วยความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริหารทุกคนที่อาสามาทางาน
ย่อมต้องเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนและทาให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ แม้ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถ เวลาและทรัพยากร งบประมาณส่วนตัว ด้วยความเสียสละยิ่ง

จุดสาคัญที่คณะกรรมการฯได้ดาเนินการคือ ความพยายามทาให้สมาคมห้องสมุดฯ มีบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพ อย่างเข้มแข็ง มีมาตรฐานและ เป็นเครือข่ายที่รวมพลังของสมาชิก ปรากฏในการรับรู้
และการเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในวิชาชีพอื่นและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมนานาชาติ และมีผลเริ่ม เป็น
ที่ประจักษ์ หากเราทุกคนเพียงแต่”บ่น” สถานะของตนเอง โดยไม่ทางานเชิงรุก และไม่รวมพลัง ต่างคนต่าง
อยู่ และสมาคมวิชาชีพอ่อนแอ อาจจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า จึงหวังในความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน
ขอขอบคุณ

ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
คณะกรรมการบริห ารสมาคมห้ องสมุ ดแห่ ง ประเทศไทยฯ น าแจกั นดอกไม้เ ข้า ถวายเบื้อ งหน้ าพระรู ป
พระเจ้า วรวงศ์ เธอ พระองค์เ จ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ ทรงหาย
จากพระอาการประชวร หลังเสด็จไปประทับ ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 11
กันยายน 2561 ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประชุมสัญจร จังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ ประชุ ม สั ญ จร ณ สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งดูงานสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
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การสัมมนาวิชาการฯ เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงาน
สั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 42 พุ ท ธศั ก ราช 2561 เรื่ อ ง พระบารมี เ กริ ก ฟ้ า ปกเกล้ า ชาวประชา
มหาวชิราลงกรณ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส
กทม. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน

การอบรม เรื่อง การซ่อมและบารุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมหลักสูตร การซ่อมและบารุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 โดยเฉพาะการเย็บเล่มแบบกี่ แบบเลื่อนสันฝัง ด้าย และการเย็บเล่มวารสาร
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การเย็บเล่มหนังสือแบบโบราณ แทนการเจาะสันหนังสือ
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การประชุมระดมสมอง: IFLA Global Vision ครั้งที่ 2
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมระดมสมอง IFLA Global Vision ครั้งที่ 2 เรื่อง การรวมตัว
กันของห้องสมุดเพื่อพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต-ความคิดเพื่อนาไปปฏิบัติ (How a united library field
can tackle the challenges of the future - Ideas for actions) ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ชมรมในสังกัดสมาคมห้องสมุดฯ ได้ส่งผู้แทนแต่ละชมรม เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและระดมสมอง เพื่อจัดทาหัวข้อดังกล่าว โดยนาผลที่ได้จากการประชุมระดมสมองฯ เสนอต่อ IFLA

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะองค์กรที่ปรึก ษาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม เครือข่ ายห้อ งสมุ ดสี เขี ยว ร่ว มกั บหน่ วยงานความร่ว มมื อจานวน 51หน่ว ยงาน และหน่ว ยงานที่ ปรึ กษา
ซึ่งจัดโดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายในปี 2561
และร่วมวางแผนการดาเนินงานของเครือข่ายในปี 2562 รวมทั้งวางแผนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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การประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0
สมาคมห้อ งสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ร่ วมกับ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏภูเก็ต และ สานักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กับการพัฒ นาห้อ งสมุด ในยุค ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้ องประชุ ม ชั้น 4 อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561
ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคม เป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับ Professor Mitsuhiro
Oda, President, Japan Society of Library and Information Science และ Dean, College of EPHS
(Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University

การประชุมนานาชาติ "The 1st iCoo Conference"
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทย กล่าวปาฐกถานาในการ
ประชุมนานาชาติเรื่อง ห้องสมุดเปิดสู่สังคมเปิด (Open Library to Open Society) “iCoo Conference”
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ ร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เอเชียและแปซิฟิก สถาบันสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง เกาหลี (KISTI) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
Keimyung มหาวิท ยาลัยแห่ง ชาติ Chonbuk สาธารณรัฐ เกาหลีใต้ และสานัก งานส่ง เสริมการจัด ประชุมและ
นิทรรศการ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
ทั้ง นี้ ด้ ว ยความร่ วมมื อ กั บ คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย มหาสารคาม คณะมนุ ษ ศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่น ภาควิ ชาบรรณารั กษศาสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยลัยมหิดล School of Information, Florida State University สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และมูลนิธิเสริมปัญญา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 184 คนจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวันและเวียดนาม โดยมีวิทยากรปาฐกถานาและวิทยากรรับเชิญ 11 คน มีบทความนาเสนอ
จานวน 38 ผลงาน และโปสเตอร์จานวน 23 ผลงาน โดยมีกิจกรรมการนาเสนอแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่
1.การนาเสนอในห้องประชุมใหญ่
2.การนาเสนอใน Session 1 Open Library
3.การนาเสนอใน Session 2 Digital Humanities 4.การนาเสนอใน Session 3 Open Society
5.การนาเสนอใน Session 4 Open Technology 6.การนาเสนอในรูปแบบ Poster Session
7.การจัดแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
8.การศึกษาดูงานห้องสมุดและศิลปวัฒนธรรมไทย
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ความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน
Dr. Zeed Ullah Jan นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศปากีสถาน (President of the Pakistan Library
Association) และคณะรวม 3 คน เดินทางมาเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ โดย
คณะฯ ได้ พ บกั บ นายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร. ชุ ติ ม า สั จ จานั น ท์ และคณะกรรมการบริ ห ารฯ
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ในโอกาสนี้สมาคมห้องสมุ ดฯ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาทาความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และ
ประสบการณ์ และความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านวิชาการ การเยี่ยมเยือน การพัฒนาบุคลากร ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายไทยแสดงความประสงค์ว่าสนใจจะเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา วิชาการ ห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้ บริการสารสนเทศ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในประเทศปากีสถาน เพื่อจะได้ลงนามตกลงความร่วมมือใน
โอกาสต่อไป
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การอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยมูลนิธิทวีปัญญา และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4 สาหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่ไม่มีวุฒิบรรณารักษ์ จานวน 400 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ถนนรัชดาภิเษก กทม. เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561

นายกสมาคมห้องสมุดได้รับเชิญไปเป็น keynote speaker ที่ศรีลังกา
ศาสตราจารย์ ดร. ชุ ติ ม า สั จ จานั น ท์ นายกสมาคมห้ อ งสมุ ด ฯ ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น Keynote Speaker
ในการประชุมสัมมนานานาชาติ International Symposium 2018 on “Emerging Trends in Education and
Library & Information Science” ซึ่งจัดโดย Eastern University ณ ประเทศศรีลังกา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชุ ติม า สั จ จานั น ท์ นายกสมาคมห้ อ งสมุ ด ฯ และ ดร.ชมภู นุ ช สุ น ทรนนท์
เลขานุการสมาคมฯ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหารสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศศรีลังกาในโอกาสต่อไป

8

IFLA WLIC 2018
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติ ม า สั จ จานั น ท์ นายกสมาคมฯ
ได้นาคณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุม 84th IFLA General Conference and
Assembly ในหัวข้อ Transform Libraries, Transform Societies: World Library and Information Congress
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561

งานมงคลศรีนพรัตน์ อดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดงานมงคลศรีนพรัตน์ แด่อดีตนายกสมาคมห้องสมุดฯ ศาสตราจารย์
พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และรองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์ อินทรามะ ณ สมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทย
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561
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กองทุน อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลยสวัสดิ์ ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในฐานะผู้แทนกองมรดกของอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ์ อดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบเงินเพื่อ
กองทุน อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ์ จานวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และเพื่อกิจการที่สาคัญของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

ข่าวการอบรม-สัมมนาของสมาคมห้องสมุดฯ
การอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB
สมาคมห้ องสมุ ดแห่ง ประเทศไทย ฯ จัด อบรม หลัก สูต รการใช้ โปรแกรมระบบห้ องสมุ ดอั ตโนมั ติ PMB
รุ่นที่ 11 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.tla.or.th

การซ่อมและบารุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมหลักสูตร “การซ่อมและบารุง รักษาหนัง สืออย่างมืออาชีพ ”
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผู้สนใจดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ www.tla.or.th
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ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
ชมรมบรรณารั ก ษ์ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ขอเชิ ญ ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2561
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ – บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด (Rethinking and
reinventing the library from perspective of the user’s context) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ คนละ 1,000 บาท ผู้สนใจทั่วไป คนละ 1,200 บาท นักศึกษา และ
ผู้เกษียณอายุงาน คนละ 800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจาตัวฯ) โดยจะปิดรับและโอนเงินภายในวันที่ ภายในวันที่ 2
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดโครงการกรุณาดูที่ www.tla.or.th หรือ goo.gl/EyZ1qn

การประชุมนานาชาติ OCLC
OCLC Asia Pacific Regional Council Conference จะจัดประชุม ในหัวข้อ ‘Change the Game’.
โดยมีองค์ปาฐกคือ Skip Prichard, ประธานและ CEO ของ OCLC และ Nathania Christy, Head of Global
Insight Network, Trendwatching. ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
ในการนี้ บ รรณารั ก ษ์ ช าวไทยสามารถเข้ า ร่ ว มสั ม มนาในวั น เวลา ดั ง กล่ า ว โดยได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าลงทะเบียน
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การประชุมวิชาการระดับชาติประจาปี 2561 ในหัวข้อ “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด”
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ในหัวข้อ “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด” เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562
การศึ กษาแบบเปิ ด (open education) เป็ นแนวโน้ มและความจ าเป็ นของโลกและของประเทศไทย
ตามแนวคิด การสร้างโอกาสในการเข้าถึง และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปิด หนังสือเรียน ตารา แบบเปิด บทเรียนแบบเปิด (Open Courseware) และการจัดทาคลังทรัพยากรการศึกษา
แบบเปิด (Open Educational Resources –OER) สาหรับการศึกษาทุกระดับ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุ ดมศึ กษา ซึ่ งสามารถเข้ าถึ ง ได้ โดยมิ ได้ ถู กจ ากั ดด้ ว ยพื้ นที่ ระยะทาง ระยะเวลา รู ปแบบหรื อ ระบบการศึ กษา
ดัง ตั วอย่างที่ ส าคั ญคื อ โครงการระบบสื่ อสาระออนไลน์ เพื่ อการเรี ยนรู้ ทางไกล เฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่
นักเรี ยนในระดั บประถมศึกษา มัธยมศึ กษา สายอาชี พ นักศึกษา และบุคคล โดยการด าเนิ นการของ สวทช และ
หน่วยงานเครือข่าย ผู้ร่วมประชุม จะได้รับความรู้ที่ สามารถนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
บริ การห้ องสมุด และการจั ดการศึ กษา ให้ สอดคล้ องกั บแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงทางการศึ กษาและเทคโนโลยี
ในระดับชาติและสากล

ในแวดวงบรรณารักษ์-นักสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในวิชาชีพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
ปู ช นี ย บุ ค คลทางด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์ เนื่ อ งในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ศาสตรเมธี
สาขามนุษยศาสตร์ ด้านบรรณารักษศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ สมาคมห้องสมุดฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ ที่ได้รับรางวัลโล่สามศร ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ มอบให้หน่วยงาน/บุคคลที่ได้ทาคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอแสดงความอาลัย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความอาลัย ต่อการเสียชีวิต
ของ ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้



ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 จานวน 20 ราย ดังนี้
1. นายอาดัม ยูโซะ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
2. นางสาวสมจิตต์ กิจประเสริฐ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
3. นางเยาวลักษณ์ มิ่งขัวญ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
4. นางสาวสุวรรณา มาบาง
วิสามัญบุคคลรายปี
5. นางสาวปารชญา ทองเชื้อ
วิสามัญบุคคลรายปี
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6. นางสาวภัทราภา พูนโพธิ์
7. กรมอุตุนิยมวิทยา
8. นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ
9. นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12. นางสาวกมลชนก ตาดสุวรรณ์
13. นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
14. พระมงคล มงคโล
15. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16. โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์
17. นางนิภาพร จาปางาม
18. นายพรภวิษย์ นันทชัชวาลกุล
19. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
20. นางทัศนีย์ เทพไชย

วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ

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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