ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
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เป็นผู้นาการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจาปีพุทธศักราช 2563 แก่ปวงชนชาวไทย
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เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนชาวไทย

“โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สาเร็จ”
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรม
ประทานพรสาหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
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กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 โดย ส.ค.ส. เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูป
ค้างคาวสีเหลือง ด้านบนเป็นตราประจาพระองค์ พระนามาภิไธย สธ ตรงกลางเป็น
ข้อความและโคลงลายพระหัตถ์ ๑ บท ความว่า
พ.ศ. ๒๕๖๓ สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนาโชค
หนูปีกดูแปลกแท้
อะไร
เป็นสัตว์ประเภทใด
ใคร่รู้
อ๋อค้างคาวนั่นนาชัย
นาโชค
จีนว่า “ฝูเต้า” ทุกผู้
สุขล้าปีหนู
พร้อมทรงลงพระนาม สิรินธร
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เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฉบับนี้เป็นฉบับของปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มีนาคม 2563 ฉบับนี้ ก่อนอื่นสวัสดีปีใหม่ในนามสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และขอส่งกาลังใจให้แก่
สมาชิกทุกท่าน ในการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์
ระบาดของโรค COVID-19 ที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลก ที่ทาให้เกิด Social distancing หรือ การรักษาระยะห่าง
ระหว่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และยังเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้สมาคมฯ ต้องเลื่อนการ
จัดการประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
สาหรับในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ดาเนินกิจกรรมสาคัญหลายอย่าง
อาทิ การลงพื้นที่ห้องสมุดเพื่อเยี่ยมชมและนากลุ่มคณะผู้ประเมินห้องสมุดดีเด่นในแต่ละประเภท การสัมมนาใน
เรื่อง บทบาทผู้นาวิชาชีพและพันธกิจของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้เห็นข้อสรุปที่สาคัญเพื่อการ
พัฒนาสมาคมฯ และวิชาชีพในอนาคต

ท้ายที่สุดสมาคมฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดารงตาแหน่ง "ศาสตราจารย์" ทางด้านสารสนเทศศาสตร์
และอีกเรื่องที่น่ายินดีสาหรับห้องสมุดไทย คือ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสี
เขียว ประจาปี 2563 จากสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA)
สวัสดีค่ะ
ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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กิจกรรมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การร่วมประชุมวิชาการ TCI การประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารของสมาคมฯ

คณะผู้แทนกองบรรณาธิการวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal)
และวารสารห้องสมุด (T.L.A. Bulletin) เข้าร่วมประชุม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” และการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ณ ห้อง
รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารจานวน 1,500 คน
โครงการพิจารณาคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกและประเมินห้องสมุด
เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562 ประกอบด้วย รางวัล ศาสตราจารย์
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (ด้านการพัฒนาห้องสมุด) รางวัลห้องสมุดดีเด่น เพื่อส่งเสริมและให้กาลังใจครู
บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุด นอกเหนือจากงานสอน อันเป็นภารกิจหลักของคุณครู ขอเป็นกาลังใจให้ครู
บรรณารักษ์ในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
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จัดสัมมนา เรื่อง "บทบาทผู้นาวิชาชีพและพันธกิจของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ”
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการสัมมนากรรมการบริหาร
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ และกรรมการบริ ห ารชมรมในสั ง กัด
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในเรื่อง "บทบาทผู้นาวิชาชีพและพันธกิจของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
สมาคมห้องสมุดฯ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยกิจกรรมสาคัญนอกจากการ
บรรยายในเรื่ อ งของวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ระเบี ย บและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ แล้ว ยังมี
กิจกรรมระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ
บทบาทผู้นาวิชาชีพและสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพใน
อนาคต ในกิจกรรมระดมสมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุป 7 ประเด็น
คาถามที่จะเป็นกลไกสาคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมวิชาชีพได้ ดังนี้
1 : Stakeholder Analysis
-Vendors สมาคมผู้ผลิต/จาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ
-บรรณารักษ์ /นักสารสนเทศ
-สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
-สถาบันการศึกษาที่ผลิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
-เครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2 : Role of libraries and librarians
-แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
-ส่งเสริมการอ่าน การวิจัย การพัฒนาวิชาชีพ
-ผู้นานวัตกรรมบริการ
-แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ
-ส่งเสริมจริยธรรม
-ผู้มีจิตบริการ
3 : Benefits librarians and libraries bring to society
-ส่งเสริมการค้นคว้า การเรียนรู้ตลอดชีวิต
-อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติอย่างยั่งยืน
-สร้างสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน
-การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้อย่างยั่งยืน
-แหล่งรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ของชาติ
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4 : Strategies for nation action
-มีองค์กรหรือสถาบันรับรองวิชาชีพ
-ผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ
-นโยบาย/ยุทธศาสตร์สมาคมสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
-เป็นองค์กรนาสังคม อุทิศตนเพื่อวิชาชีพ
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
5 : Contextual factors impacting on your
association
-นโยบายภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง
-จานวนสมาชิกน้อยเกินไป
-โครงสร้างของสมาคมและการบริหารงาน
-ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
-ความคาดหวังของสมาชิก ที่สมาคมไม่ตอบโจทย์
6 : Features of a successful library association
-การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
-ภาวะผู้นาและการทางานเป็นเป็นทีม
-เครือข่ายที่เข้มแข็ง
-การสนับสนุนของภาครัฐ
-ความเป็นพลวัตร พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
7 : Benefits of a library association in your country
-การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้ยั่งยืน
-การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
-การพัฒนามาตรฐานห้องสมุด
-ศูนย์ประสานงานห้องสมุดและวิชาชีพในระดับภูมิภ าคและ
นานาชาติ
-ภูมิปัญญา สั่งสมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น
สาหรับประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้คะแนนแต่ละหัวข้อใน 7 ประเด็นเรียงตามลาดับสูงสุด ได้แก่
Stakeholder analysis : สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Role of libraries and librarian : แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Benefits librarians and libraries bring to society : ส่งเสริมการค้นคว้า การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Strategies for nation action : ผลักดันมาตรฐานวิชาชีพ
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Contextual factors impacting on your association : นโยบายภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง
Features of a successful library association : การสนับสนุนของภาครัฐ และ
Benefits of a library association in your country : การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

กิจกรรมจิตอาสา ณ หอสมุดพระไตรปิฎก วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทากิจกรรม
จิตอาสาที่หอสมุดพระไตรปิฎก สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พร้อมทั้งจัดทาโปรแกรมลงทะเบียนพระไตรปิฎกนานาชาติ เพื่อการสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์

สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมมือในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และเครือข่าย อาทิ กรมราชทัณฑ์ และห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมการทาหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อใช้สาหรับตนเองและครอบครัว ส่งผลให้
เกิดความต้องการเรียนรู้การทาหน้ากากผ้าในระดับจังหวัด จัดทาหน้ากากผ้าไม่น้อยกว่า 3,000 ชิ้น เพื่อการใช้และ
แจกจ่ายในชุมชนและอาเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ได้จัดทา
หน้ากากผ้า เพื่อรองรับความต้องการและป้องกันการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง
ในการนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และจิตอาสา ร่วมกันจัดทาหน้ากากผ้าสาหรับแจกให้แก่องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ์ วัด พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
พิษณุโลก วัดพิชยญาติการาม ชุมชนบริเวณคลองจั่น เป็นต้น

โครงการกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม โดยการสนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิทวีปัญญา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย ฯ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม โดยจั ด ท าหน้ า กากผ้ าและจั ด ซื้ อ หน้ า กาก
อนามัยเพื่อแจกจ่ายแก่ห น่วยงายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้รับ
ความร่วมมือในการจัดหาอุปกรณ์ การตัดแบบ การเย็บผ้า การซักรีด จาก
จิตอาสากรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการผลิตและ
จัดทากว่า 1,000 ชิ้น ในยามที่เกิดวิกฤตไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้
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ฃ
ในแวดวงห้องสมุด
แสดงความยินดีกับ “นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์” ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่า
ดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจาปี 2562
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ ขอแสดง
ความยิ น ดี กั บ นางสาววรารั ก ษ์ พั ฒ นเกี ย รติ พ งศ์
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษา
เก่าดีเด่นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประจ าปี
2562

แสดงความยินดีกับ “รศ.ดร. น้าทิพย์ วิภาวิน” ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์” ทางด้านสารสนเทศศาสตร์

คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดารงตาแหน่ง "ศาสตราจารย์" ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ทั้งนี้จะได้นา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอย่างเป็นทางการต่อไป
สาหรับผู้สนใจสามารถอ่าน “รศ.ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน เส้นทางสายวิชาการกับการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์” ได้ที่ ลิงค์ https://bit.ly/39R3gpi
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แสดงความยินดีกับ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัล IFLA Green Library 2020

สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยขอแสดงความยิ น ดี กั บ “คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” ในโอกาสที่
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว
(IFLA Green Library Award) ประจาปี ค.ศ. 2020 จาก IFLA
ทั้งนี้ IFLA หรือ สหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA - International Federation of
Library Associations and Institutions) เป็นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนาด้านห้องสมุดและสารสนเทศ IFLA
ก่อตั้งขึ้นในสกอตแลนด์ในปี 1927 และปัจจุบันมีสานักงานใหญ่อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ในกรุงเฮก
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของแวดวงห้องสมุดของไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นห้องสมุดแห่ง
แรกของไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่เว็บไซต์สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
(http://library.rsu.ac.th)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอเลื่อนการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและนาชาติ เรื่อง ห้องสมุด
เข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for
Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก
เว็บไซต์สมาคม : www.tla.or.th
Facebook: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
12

รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จานวน 22 รายดังนี้
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นิติบุคคลรายปี
2. โรงเรียนบ้านคลองบางกก
นิติบุคคลรายปี
3. นางมาลี บุญเทพ
สามัญบุคคลรายปี
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิติบุคคลรายปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นิติบุคคลรายปี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นิติบุคคลรายปี
7. นางปรุญญัสสิกา กองเงินนอก
สามัญบุคคลรายปี
8. นายสุภกิติ มุสิราช
สามัญบุคคลตลอดชีพ
9. สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
นิติบุคคลรายปี
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นิติบุคคลรายปี
11. นางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง
สามัญบุคคลตลอดชีพ
12. โรงเรียนไทยคริสเตียน
นิติบุคคลรายปี
13. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติบุคคลรายปี
ศูนย์รังสิต
14.

โรงเรียนจอมสุรางค์อปุ ถัมภ์

นิติบคุ คลรายปี

15. ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
16. นางสาวเกวลี รังษีสุทธาภรณ์
17. นายอัษฏพล รัตนหาญ
18. นางสาวปารชญา ทองเชื้อ
19. นางสาวภัทราภา พูนโพธิ์
20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21. นางสาวฤทัยทิพย์ ประชาสุข
22. นางสาวเบญจลักษณ์ สมคะเน

นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ

คณะผู้จัดทา
ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
ดร.นฤมล รื่นไวย์
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
นางอังสนา เกิดบุญส่ง
นางสาวสุจิตร สุวภาพ

นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
เลขานุการสมาคมฯ กองบรรณาธิการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2734-9022-23 โทรสาร 0-2734-9021
Website www.tla.or.th  e-mail: tla2497@yahoo.com  Line ID: tla2497

