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สวัสดีปีใหม่ 2562 จากนายกสมาคมฯ

ปีใหม่ให้ท่านขจรบวรศรี
เชิญไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ
พรสี่ได้สัมฤทธิ์ดังคิดหวัง
บรรณารักษ์ให้แสงสว่างทางก้าวไกล
คาขอบคุณฝากไปให้ถึงท่าน
วิชาชีพเจิดจรัสวัฒนา

สรรพสิ่งโสภีได้ประสบ
บันดาลให้ท่านประสบพบโชคชัย
ดอกไม้บานสะพรั่งรับปีใหม่
หนุนนาประชาไทยให้ปัญญา
เกื้อหนุนงานสมาคมอุดมค่า
ต้องร่วมกับสร้างศรัทธาประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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คาอวยพรปีใหม่จากคณะกรรมการบริหารฯ
สวัสดีปีใหม่ 2562 มีความสุขมากๆนะครับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

ขออวยพรให้ท่านประสบแด่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สดชื่นตลอดปีใหม่และ
ตลอดไป
ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์
วรวัฒน์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
ปีเก่าไป ปีใหม่มา ขอปวงเทพเทวา สิ่งศักืสิ
ดิ ทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองปัองกันผองเพื่อน
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จงปราศจากเภทภัย มีความสุขถ้วนทั้วกัน ตลอดปี 2562 ด้วยเทอญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล
เหรัญญิก คนที่ 1
สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอให้สมาชิกสมาคมฯ มีความสุขมาก ๆ นะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุก
ประการ
นางสาวเอมอร ตันเถียร
เหรัญญิก คนที่ 2
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน และขอส่งความสุขปีใหม่มายัง
ท่านนายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ
รองศาสตราจารย์ ดร.นาทิพย์ วิภาวิน
ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ คนที่ 1 และ
ในวารดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน
ประสบความสุขสวัสดิ์ ปราศผองภัยไร้โรคาพยาธิ อุดมด้วยลาภยศสรรเสริญ สาเร็จในสรรพสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการค่ะ
จิรายุ ดาศรี
ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ คนที่ 2
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข สุข
กาย สุขใจ สัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและใน
ชีวิตครอบครัว ตลอดปีใหม่ 2562
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นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี
ประธานแผนกปฏิคม คนที่ 2
ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้กรรมการบริหารและสมาชิก
สมาคมฯทุกท่าน ประสบแต่สิ่งดีงามในชีวิต และพรั่งพร้อมด้วยความสุขสดชื่นตลอดปี 2562
นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม
นายทะเบียน
สวัสดีปีใหม่แด่สมาชิกสมาคมห้องสมุด ฯ และมิตรรักนักอ่านทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พบแต่บุคคลที่ดี
สิ่งที่ดี มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ดร.นฤมล รื่น
ไวย์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ อานวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัย มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นพลังขับเคลื่อนวิชาชีพของเราให้เจริญรุ่งเรือง มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
สวัสดีปีใหม่ 2562 บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกท่าน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้
ท่านจงสุขสันต์ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกคืนวัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดประทานพรให้ท่านประสบแด่ความสุข ความสาเร็จ และมีพลังในการทากิจการใด ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลดัง
มุ่งหวังทุกประการ
นางสาวสุจิตร สุวภาพ
เลขานุการ คนที่ 1
สวัสดีปีใหม่ 2562 ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองและอานวยพรให้
ทุกท่านประสบแต่ความสุขสมหวัง มีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็งตลอดปี และตลอดไป
ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์
เลขานุการ คนที่ 2

5

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

ชมรมห้องสมุดประชาชน
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ชมรมห้องสมุดเฉพาะ

ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ
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คาอวยพรจากสมาคมห้องสมุดต่างประเทศ
On behalf of the National Library of Myanmar, I wish you A Bright and Happy New Year
2019.
Best regards,
Mya OO (Ms)
Director, National Library of Myanmar
General Secretary, Myanmar Library Association

On the occasion of the New Year 2019, on behalf of the Vietnamese Library
Association, I would like to wish you and your family with health, happiness and
prosperity!
With my best regards,
Nguyen HuuGioi
President of the Vietnamese Library Association
Ha Noi, Viet Nam

ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การประชุมทางวิชาการและการประชุมสามัญประจาปี 2562

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุค
การศึกษาแบบเปิด ” (New Library's Roles in the Open Education Era) และประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11
กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเปิดและสังคม
แบบเปิดที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทใหม่ของห้องสมุดในสังคมแบบเปิด
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของบรรณารักษ์ นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
แนวคิดและการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิด
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดาเนินงานของสมาคม
ฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในยุคการศึกษาแบบเปิด
สมาคมห้องสมุดฯ กาหนดค่าลงทะเบียน ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง/กลางวัน และศึกษาดู
งาน
ภายในวันจันทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท ผู้สนใจ 3,400 บาท
ภายหลังวันจันทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,500 บาท ผู้สนใจ 3,900
บาท
2. ค่าลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ เฉพาะวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น.
ณ สานักหอสมุดแห่งชาติ (วันเดียว : บรรยายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างประเทศ)
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 700 บาท ผู้สนใจ 1,000 บาท
กรณีที่ไม่ศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสามารถเข้าร่วมประชุม
นานาชาติได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

International Pre Conference: “Open Culture and Libraries”
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Open Culture
and Libraries” ณ สานักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กทม. ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.0015.30 น. เป็นการประชุม pre conference ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “บทบาทใหม่ของ
ห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด” (New Library's Roles in the Open Education Era) และการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนน
สุขุมวิท 11 กทม.
วิทยากรหลักจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย Prof. Dr. Dong-Geun Oh, Dept. of Library and
Information Science, Keimyung University, South Korea, President of LISSASPAC, Library and
Information Science Society for Asia and the Pacific; Assoc. Prof. Dr. Christopher Khoo Soo
Guan, Division of Information Studies, Wee Kim Wee School of Communication and
Information, College of Humanities, Nanyang Technological University, Singapore; Assoc.
Prof. Dr. Diljit Singh, Faculty of Computer Science and Information Technology, University of
Malaya, Malaysia; Ms. Emma Rey, President , the Philippine Librarians Association (PLAI Inc.),
Philippines; Ms. Gabriele Sander, Head of Information Services, Goethe-Institut Germany;
Assoc. Prof. Dr. Somporn Putthapitakporn, Dept. of Information Science, Sukhothai
Thammathirat Open University (STOU), Thailand
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ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทางวิชาการ กรณีไม่เลือกศึกษาดูงานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ สามารถเข้าร่วม
ประชุม นานาชาติได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนผู้ลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ เฉพาะวันพุธที่ 20
มีนาคม 2562 ณ สานักหอสมุดแห่งชาติ (วันเดียว) สมาชิกสมาคมฯ คนละ 700 บาท ผู้สนใจ 1,000 บาท
ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.tla.or.th

การแถลงข่าวโครงการ Library: Care the Bear

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความสาคัญของการลด
ปัญหาโลกร้อน (global warming) โดยได้จัดทามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้ าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา การจัดโครงการ
Library: Care the Bear จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตสานึก และปลูกฝัง
พฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชนเพื่ อจะเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกและปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
ทั้งนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จะร่วมกัน
แถลงข่าวและจัดการอบรมตามโครงการ Library : Care the Bear ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยในช่วงเช้าจะ
เป็นการแถลงข่าวเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และการเสวนาเรื่อง สภาวะโลกร้อน...ผลกระทบต่อประเทศ
ไทย โดย นางสาวนพเก้ า สุ จ ริต กุ ล ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ดร.นงรั ต น์ อิ ส โร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการลดโลกร้อนแบบ Eco Library และกรณีศึกษา” โดย วิทยากรจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ เข้าคารวะกราบอวยพรสวัสดีปีใหม่ท่านองคมนตรี

คณะกรรมการบริหารฯ เข้าคารวะ กราบอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์
เกษม วัฒ นชั ย ณ ท าเนี ยบองคมนตรี ซอยสราญรมย์ ตรงข้ามพระบรมมหาราชวั ง เมื่อ วันอั งคารที่ 22
มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ เข้าพบอวยพรสวัสดีปีใหม่เครือข่ายพันธมิตร
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้เข้าพบอวยพร
สวัสดีปีใหม่ แด่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักษ์ ประธานบริหาร บริษัทซีพี ออลล์ (มหาชน) จากัด ในฐานะเครือข่าย
พันธมิตรในการขับเคลื่อนการอ่านสู่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ
ผ่านค่ายวรรณกรรม เป็นต้น
 ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ รับมอบ
หนังสือ ในฐานะเครือข่ายพันธมิตรผู้สนับสนุนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปี
นับตั้งแต่การจัดตั้งโครงการเชิดชูผู้ทาความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด โครงการ Library for
Everyone เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุดทั้งในประเทศและอาเซียน โครงการ Library: Care the Bear
เป็นต้น
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คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ เข้าพบอวยพรสวัสดีปีใหม่ อดีตนายกสมาคมฯ
คณะกรรมการบริหารฯ เข้าพบกราบสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อดีตนายก
สมาคมห้องสมุดฯ และหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ บริษัทดรีมบ๊อกซ์ เขตพระโขนง
กทม. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหารฯ เข้าพบกราบสวัสดีปีใหม่ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อดีตนายกสมาคมห้องสมุดฯ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
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รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือนมกราคม 2562 ดังนี้
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2. โรงเรียนบ้านดินจี่
3. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
5. นางวรรณนิศา เพชราภรณ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
6. โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
7. ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
8. นายสรพล ขาวสะอาด สาหนักหอสมุดแห่งชาติ
9. ดร.โชคธารงค์ จงจอหอ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์
10. นายวิชิน คาสุข สานักหอสมุดแห่งชาติ
11. นางสาวบุรัสกร จันทนราช สานักหอสมุดแห่งชาติ

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

นายกสมาคมฯ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
เลขานุการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
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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