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เป็นผู้นําการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ อาจารย์ บรรณารักษ์และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฉบับนี้เป็นฉบับของปีที่ 3 ฉบับที่ 4
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ดําเนิน
กิจกรรมทีส่ ําคัญๆหลายกิจกรรม อาทิ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ไปลงนามถวายพระพร พร้อมแจกันดอกไม้เยี่ยมพระอาการประชวร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ด้านส่งเสริมวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดอบรม “ เทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านแบบมืออาชีพ ” ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมกับ
บริษัท Futurenuriประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ การปรับเปลี่ยน
นวัตกรรมห้องสมุด : ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูล และการเข้าเวบท่า ” และร่วมมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ Library : Care the Bear ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
นอกจากนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนโครงการ 1อ่านล้านตื่น ใน
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
สมาชิกและผูส้ นใจ สามารถติดตามรายละเอียดท่านสามารถอ่านได้จากข่าวสมาคมห้องสมุดใน
ฉบับนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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กิจกรรมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
Relearning Space @ Library

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดทําโครงการ RE Learnเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางในการบริการและจัดการด้าน
การศึกษา เนือ่ งจากนวัตกรรมเปลี่ยนทําให้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดและ
บรรณารักษ์ ในฐานะแหล่งเรียนรู้และผูใ้ ห้บริการจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อรองรับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้นโครงการ RE Learning @Libraryจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน ทั้งนี้จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
จังหวัดอุตรดิตถ์2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการสรรหาห้องสมุดดีเด่น บุคคลดีเด่นในวงการวิชาชีพ และผู้มีอปุ การคุณดีเด่น

คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ดําเนินกิจกรรมสรรหาห้องสมุดดีเด่น บุคคลดีเด่นในวงการ
วิชาชีพ และห้องสมดดีเด่น โดยคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปสรรหายังภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ห้องสมุด
ประชาชนอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านเวียงสา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
3

การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 สมาคมห้องสมุดแห่ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ ณ สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลต่อ
ผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืนและมีบูรณาการ สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพให้แก่ผใู้ ช้บริการอย่างยั่งยืน มีนิสัยรักการ
อ่านและการค้นคว้าไปตลอดชีวิต
พิธีมอบทุนโครงการ 1 อ่านล้านตื่นในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ศาสตรเมธี สุวคนธ์ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ
รศ. ดร.ทัศนา หาญพล อุปนายก เข้าร่วมในพิธีมอบทุนโครงการ 1 อ่าน ล้านตื่น โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มอบหนังสือให้
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 4 สังกัด จํานวน 24โรงเรียน รวมมูลค่า 240,000 บาท โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เช่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และผู้สนับสนุน
อาหารสําหรับน้องๆ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เดอะพิซซ่า คอมปะนี และ
ไมเนอร์สมาทคิดส์
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การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Transforming Library Innovation, Digital Library,
Content Management & Web Portal

วันที่ 21 ตุลาคม 2562สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับ กับบริษัท Futurenuriแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสําหรับห้องสมุดชั้นนําประเภทต่างๆ ใน
ประเทศเกาหลีใต้ จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด: ห้องสมุดดิจิทัล การ
จัดการข้อมูล และการเข้าเว็บท่า Library Innovation Transformation : Digital library, contents
management & web portalณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมห้องสมุด การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการใน
ห้องสมุดและผูบ้ ริหารระบบเทคโนโลยีและห้องสมุด ในการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุดให้รองรับระบบ
ดิจิทัล การจัดการข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงเว็บท่าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ผู้แทนสมาคมห้องสมุดฯ เยี่ยมพระอาการประชวร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้ไปลงนามถวายพระพรพร้อมถวาย
แจกันดอกไม้เยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีและ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถณ อาคารภูมิสิริมัง-คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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กิจกรรมจิตอาสา ณหอสมุดพระไตรปิฎก วัดชลประทานรังสฤษฎิ์

คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทํากิจกรรมจิตอาสาที่หอสมุดพระไตรปิฎก วัดชลประทาน
รังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อจัดทําโปรแกรมลงทะเบียนพระไตรปิฎกนานาชาติ
การดําเนินโครงการ Library Care the Bear

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินโครงการ Library
Care the Bear เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ณ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แนวคิดที่โครงการนําเสนอเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ คือ 1. รับประทาน
อาหารให้หมด ตักให้พอดี 2. ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทน 3. ลดการใช้กระดาษ 4. ลดการใช้พลังงาน 5. ไม่
ใช้ภาชนะโฟม ใช้ปิ่นโต 6. ใช้วัสดุทุกอย่างให้คุ้มค่า เป็นต้น
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ระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาด้านภาษาและหนังสือ

คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาด้านภาษาและหนังสือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร กทม.

ข่าวจากชมรม
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และการประชุมวิชาการ ชมรมห้องสมุดเฉพาะ

วัตลาด

วันที่1 พฤศจิกายน 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ และ การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”
(Professional Librarian Development and Disruptive Technologies) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้
อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะของวิชาชีพบรรณารักษ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
ทําให้การพัฒนาด้านการบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน)
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การประชุมใหญ่
ม สามัญประจํ
ป าปี 25662 และการปรระชุมวิชาการร ชมรมบรรณ
ณารักษ์สถาบับันอุดมศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 25662ชมรมบรรณ
ณารักษ์สถาบันอุ
น ดมศึกษา (ช.บ.อ.)
(
ร่วมมกับสํานักงานนวิทยทรัพยกกร
จุฬาลงงกรณ์มหาวิทยาลั
ย ยจัดให้มีการเสวนา
ก
เรื่อง
อ “ความเป็นไปได้
น ในการพพัฒนามาตรฐฐานวิชาชีพบรรรณารักษ์ไทยย”
เพื่อการยกระดับพัฒนาวิ
ฒ ชาชีพให้ห้มีมาตรฐานในนการรองรับกระแสความเป
ก
ปลี่ยนแปลงในนสังคมยุคดิจิทัล ในประเด็ด็น
ต่างๆ เช่
เ น การพัฒนาสมรรถนะ
น
หลักที่จําเป็นสํ
น าหรับนักวิชาชี
ช พสารสนนเทศของห้องสมุดสถาบันอุอดมศึกษาด้วย
ว
ชุ ด ฝึ ก อบรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ
ท ก ส์ แลละการพั ฒ นาารู ป แบบมาตตรฐานวิ ช าชี พบรรณารั ก ษ์ ไ ทย ทั้ ง นี้ เพื
เ ่ อ ให้ วิ ช าชี พ
บรรณาารักษ์มีมาตรฐฐานทัดเทียมกักับวิชาชีพอื่นๆ อันจะสร้างขขวัญกําลังใจใให้บรรณารักษษ์มีความภาคภูภูมิใจในวิชาชีพ

สมาคมห้องสมมุดแห่งประเททศไทยฯ ขอเชิชิญสมาชิกสมมาคมและผู้สนใจ เข้าร่วมมประชุมทางวิวิชาการ
บ และนาชชาติ เรื่อง ห้องสมุ
อ ดเข้มแข็ข็งในสังคมนวัวัตกรรมเพื่อเปป้าหมายการรพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Strong
ระดับชาติ
Librrary in Innoovative Socciety for Suustainable Developme
D
ent Goals) แและประชุมใหหญ่สามัญ
ป าปี 25662 ผู้สนใจรายยละเอียด โปรดดูได้จาก http://tla.or
ประจํ
h
r.th/i-
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รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จํานวน 19 รายดังนี้
1. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จังหวัดยะลา
นิติบุคคลรายปี
2. นางสาวอลิสา ติวา
สามัญบุคคลตลอดชีพ
3. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิติบุคคลรายปี
4. นางสาวอาริยวัฒน์ พงษ์นิรันดร
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
5. กศน.อําเภอลอง จังหวัดแพร่
6. โรงเรียนบ้านปากบาง จังหวัดสงขลา
นิติบุคคลรายปี
7. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
นิติบุคคลรายปี
8. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
นิติบุคคลรายปี
9. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ กทม.
นิติบุคคลรายปี
10. นางวิภากรณ์ บํารุงภักดี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
11. โรงเรียนวัดคลองยอ จังหวัดสงขลา
นิติบุคคลรายปี
12. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
นิติบุคคลรายปี
13. โรงเรียนบ้านโนนกุง
นิติบุคคลรายปี
14. โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย
นิติบุคคลรายปี
15. นางศรัณย์พร เชื้อชาญ
บุคคลตลอดชีพ
16. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
นิติบุคคลรายปี
17. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นิติบุคคลรายปี
จังหวัดนนทบุรี
18. นางสาวพรทิพย์ มะติยะภักดิ์
วิสามัญบุคคลรายปี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นิติบุคคลรายปี

คณะผู้จัดทํา
ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมฯ ทีป่ รึกษา
ดร.นฤมล รืน่ ไวย์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางอังสนา เกิดบุญส่งประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางสาวสุจิตร สุวภาพ
เลขานุการสมาคมฯ กองบรรณาธิการ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร10240
โทรศัพท์ 0-2734-9022-23 โทรสาร 0-2734-9021
Website www.tla.or.the-mail tla2497@yahoo.comLine id: tla2497
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