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เป็นผู้นำการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ครู อาจารย์ บรรณารักษ์
และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ในนามสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอสวัสดีปีใหม่สากลและปีใหม่ไทย 2564 แด่สมาชิกสมาคมฯ
ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกท่าน นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่สมาคมฯ ได้จัดทำข่าวสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ E-Newsletter เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสมาคมฯ ชมรมฯ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วโลก ยังต้องพบกับวิกฤตการณ์โควิด-19
ห้องสมุดหลาย ๆ แห่งปิดบริการ บางแห่งเปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่ บรรณารักษ์หลายแห่งต้องทำงานที่บ้าน
(Work from Home) บ้างก็ต้องทำงานผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Google Meeting, ZOOM, LINE ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมออนไลน์ การสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด
ตั้งแต่การให้บริการยืมคืน ในรูปแบบ Electronic Book, Delivery มาตรการในการใช้บริการของห้องสมุดใน
พื้นที่ต่าง ๆ การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ไทยชนะ ไทยร่วมใจ หมอพร้อม ซึ่งเป็นระบบที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อ
อำนวยความสะดวก ตั้งแต่การเช็กอินแจ้งพิกัดของตนในสถานที่ต่าง ๆ ระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 เป็นต้น
นอกจากนี้ กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ ได้จัดประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และยังมีการจัดประชุมงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ และที่สำคัญ คือ การเลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2562 เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิดยังไม่จบ ท้ายสุดนี้ขอสมาชิก ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ มีสุขภาพ
แข็งแรง เพื่อต่อสู้และรอดพ้นกับวิกฤตการณ์โควิดต่อไป

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคม
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ องค์กรความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพ ระราชู ป ถั ม ภ์
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยพั น ธกิ จ สำคั ญ คื อ การส่ ง เสริ ม และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางให้ แ ก่ ม วลสมาชิ ก ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
และวิ ช าชี พ บรรณ ารั ก ษ์ ข องไทยให้ มั่ น คง การส่ ง เสริ ม
การศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุดทั่ว
ประเทศเพื่ อ ให้ เจริ ญ วัฒ นาถาวรยิ่ งขึ้ น รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย น
ความรู้ กับสมาคมห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
นับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปั จจุบันกว่า 67 ปี ที่ส มาคมห้องสมุด แห่ งประเทศไทยฯ ได้ดำเนิน การผ่ าน
กิจกรรม และโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ
จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โครงการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น การก่อต่อตั้งชมรมห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เป็นเครือข่ายใน
การทำงานร่ ว มกั น ของห้ อ งสมุ ด ในแต่ ล ะประเภท รวมทั้ งการจั ด อบรมสำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานห้ อ งสมุ ด และจั ด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดในประเทศไทย
กระทั่งในปี พ.ศ. 2564 จากผลงานต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคม ทำให้ "สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์” ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 “สาขาบริการวิชาการแก่สังคม” จาก โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ
แผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน มีบริการที่ดี มีการบริหารจัดการที่
ดี อี ก ทั้ ง มี ก ารตอบแทนคุ ณ แผ่ น ดิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ โดยได้ มี พิ ธี ม อบรางวั ล อย่ า งเป็ น ทางการ ณ หอประชุ ม
กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
สำหรั บ การจั ด พิ ธี ม อบรางวั ล “ความดี ต อบ
แทนคุ ณ แผ่ น ดิ น ประจำปี 2564” ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขามูลนิธิ
พระดาบสเป็ น ประธานในพิ ธีมอบรางวัล ดังกล่ าว ซึ่ ง
ศาสตรเมธี สุ ว คนธ์ ศิ ริ ว งศ์ ว รวั ฒ น์ นายกสมาคม
ห้องสมุดฯ ได้เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล
ดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
รางวัลที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของมวลสมาชิกสมาคม
ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาแวงวงวิชาชีพบรรณารักษ์ ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อการพัฒนาแผ่นดินไทยนี้ให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรางวัลประจำปี 2563
รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด
นางเตือนจิตร วงศ์สวัสดิ์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลห้องสมุดดีเด่น
1. ห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ได้แก่
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่
โรงเรียนบ้านหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง จังหวัดสุพรรบุรี)
โรงเรียนผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
3. ห้องสมุดในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ได้แก่
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.

รางวัลห้องสมุดสีเขียว ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
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รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
1. นายเดชศรี ใครบุตร
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกละคร
2. ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. นางนภาพร เคนคำภา
โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
4. นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตู อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
5. นางสาวศรัญญา เสียงดัง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จังหวัดแพร่

รางวัลยอดนักอ่าน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่
1. นางสาวกชนันท์ เมากา
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
2. นางสาวจันทร์สุดา มีสุวรรณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์
3. นางสาวจีรกานต์ ผ่านสำแดง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์
4. เด็กหญิงณัฐกัลยา แจ้งเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวปิ่นแก้ว สำราญ
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์
6. นางสาวธารทิพย์ อังคุนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. นางสาวรินลดา อุตราศรี
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
8. นางสาวพัชรีพร แสงเพชร โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
9. นางสาวรพิชชา มั่นคูณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. นางสาววรัญชิดา ไขยโย
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
11. เด็กชายวรายุ พลเชียงดี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
12. เด็กหญิงวีรินทร์ คุรุบาสี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
13. นายภราดร วิเชียรชัย
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
14. นายสุทัศน์ ไชยสาสน์
โรงเรียนปิยะมหาราขาลัย จังหวัดสกลนคร
15. นางสาวสุพัฒตรา โมริพันธ์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
16. นางสาวสุวิภาวดี โคตร์ทะแก โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
17. นางสาวอมรรัตน์ บุตรนนท์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
18. เด็กชายอศิระ ศรีวิสุทธิ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้แก่
1. นายคคนันท์ ศรีผุย
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
2. นางสาวคณัสนันท์ กุลภา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
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3. นางสาวจุรารัตน์ อัครผิน
4. นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี
5. นายชัชวาล โชตมลทิน
6. นายณพิชญกิตติ์ ทัศคร
7. นางสาวทรรศนันทน์ พรมประศรี
8. นายธนปกรณ์ ป้องศรี
9. นายนพดล ศรีสาคร
10. นายณัฏฐากร นิลเขต
11. นางณิชากร โสภาพร
12. นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์
13. นางธิกานดา ศรีสาคร
14. นางประภาพร กมลสมัย
15. นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ
16. นางภัสสรีวัลย์ ทะคง
17. นางมาลี ผ่องศิริ
18. นายรชตะ ขาวดี
19. นางสาวรัชนก เรียนคำ
20. นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ
21. นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติ
22. นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์
23. นางเสาวนีย์ สีหนาท
24. นางอ้อย คูณหอม
25. นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์

หน่วยงาน/บุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
1. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. คุณแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิจกรรมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ถวายแจกัน
ดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จับมือบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือห้องสมุดแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ

เริ่มต้นปีใหม่ 2564 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มอบหนังสือสาระความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง ความรู้ทั่วไป รวมทั้งคู่มือ
เรียน-สอบของทุกระดับชั้น โดยมีห้องสมุดที่ยื่นประสงค์ขอรับมอบหนังสือเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่วันที่
4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้สมาคมฯ ได้จัดส่งหนังสือให้โรงเรียนกว่า 400 แห่ง รวมจำนวน
กว่า 50,000 เล่ม
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สัมมนาออนไลน์ “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัด สัมมนาออนไลน์ฟรีให้แก่
สมาชิกและผู้ ที่สนใจ ในหั วข้อเรื่อง “การจัดการวารสารออนไลน์กับระบบ ThaiJo ครบวงจร” เพื่อ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันการจัดการวารสารออนไลน์อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสาร
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับความสนใจจากสมาชิก และผู้ที่ทำหน้าที่บรรณาธิการ
วารสารมาร่วมแลกเปลี่ยนถึงการบริหารจัดการวารสารออนไลน์

สำรวจและเยี่ยมชมห้องสมุดวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

วัน ที่ 20 มี น าคม พ.ศ. 2564 ผู้ แ ทนสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ งประเทศไทยฯ ลงพื้ น ที่ ส ำรวจและเยี่ ย มชม
ห้องสมุดวัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อเตรียมจัดทำแผนการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
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ร่วมงาน “80 ปี รศ.ดร.สอางศรี พรสุวรรณ”

ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดปีที่ 80 รศ.ดร.สอางศรี พรสุวรรณ
อดีตกรรมการบริหาร ประธานแผนกวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ชุดที่ 22 (พ.ศ. 25302531) อดี ต อาจารย์ ภ าควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ อดี ต รองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ร้านอาหารตะลิงปิง กรุงเทพฯ โดยมอบเงินแก่สมาคม
ห้องสมุดฯ จำนวน 100,000 บาท

จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนด
จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 โดยปีนี้นำเสนอเรื่อง
“การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ” (Reinventing Libraries for Online
Learning) ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์
สามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดการลงทะเบี ย นได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส มาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ
(www.tla.or.th)
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ปรับกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม.

สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 ใหม่ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื่อง “ห้องสมุดปัจจุบัน และ
บรรณ ารั ก ษ์ อ นาคต” (Library Today and Librarian Tomorrow) โดยสามารถติ ด ตาม
รายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (www.tla.or.th)

ในความเคลื่อนไหว
ชมรมห้องสมุดสีเขียว ชมรมใหม่เพื่อห้องสมุดแห่งความยั่งยืน
“ชมรมห้องสมุดสีเขียว” (ช.ส.ข. : GLG) เป็นชมรมใหม่ลำดับที่ 9 ของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยได้รับการจัดตั้ง ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจและให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมและรณรงค์ห้องสมุดไทยสู่ความยั่งยืน สำหรับประธานชมรมห้องสมุด
สีเขียวคนแรก ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีต
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ริเริ่มและบุกเบิกการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือจากห้องสมุดพันธมิตรจาก
ทั่วประเทศ
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ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำห้องสมุด “พร้อมปัญญา”

นางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้คำปรึกษาการจัดทำห้องสมุดพร้อม
ปัญญา เรือนจำพิเศษพัทยา เรือนจำจังหวัดชลบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และ เรือนจำกลางกำแพงเพชร และ
เรือนจำพิเศษตาก กรมราชทัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกายภาพ ทรัพยากรห้องสมุด บริการและกิจกรรม
เพื่อให้ พร้อมบริการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ ต้องขัง ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณ ฑ์ ระหว่างเดือน
มีนาคม - เมษายน 2564
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ในแวดวงห้องสมุด
แสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์”
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ในโอกาสได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2564 ใน
ฐานะเป็ น ผู้ ส ร้างสรรค์ ผ ลงานคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ วิช าชี พ บรรณารักษศาสตร์แ ละ
สารสนเทศศาสตร์

ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งอย่ า งยั่ ง ยื น ประจำปี
2564

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาคัดเลือกห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี และ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืน ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และสร้างอาชีพที่สองอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความรู้ เสริม
ทักษะ เพิ่มรายได้ สู่เส้นทางอาชีพที่สอง ภายใต้แนวคิด ReLearn & ReSkill
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ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อจาก
ไปของ “อาจารย์พิมลอร ตันหัน ” ประธานแผนกวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ชุดที่ 38 (2562-2563) และกองบรรณาธิการ
วารสารห้องสมุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความอาลัยและเสียใจ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ จากไปของ “รองศาสตราจารย์ นิ ต ยา พี ร านนท์ ”
นายกสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ชุ ด ที่ 20 และอดี ต
ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกใหม่เพิ่ม ชมรมห้องสมุดสีเขียว ประจำเดือนมกราคม
- มิถุนายน 2564 จำนวน 46 ราย ดังนี้
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1. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโษสารามฯ
2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นางอังคณา อินทรพาณิชย์
4. โรงเรียนวัดคลองยอ
5. นางลักษณา ด้วงแก้ว
6. นางสาวชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
7. นางสุตาภัญ สังวรณ์วงษ์
8. นายวิริยะ เรวัตบวรวงศ์
9. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
10. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
11. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
12. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
13. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
14. โรงเรียนบ้านเทอดไทย
15. นางเตือนจิตร วงศ์สวัสดิ์
16. นางรุ่งนภา แก้วปัญญา
17. โรงเรียนบ้านปากบาง
18. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
19. โรงเรียนไทยคริสเตียน
20. นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ
21. นางสาวอรอนงค์ บุญแสง
22. นางสาวปิยธิดา มงคลเนตร์
23. โรงเรียนบ้านวังตะกู
24. นายธีรยุทธ สีเสน
25. นายนิกร เชยชมศรี
26. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
27. สำนักวิทยบริการ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
28. ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
29. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
30. นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง
31. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
32. นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
33. ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
34. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
14

35. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม
36. นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์
37. นางพรพิมล มโนชัย
38. นางสาวกำไล ลิ่มสอน
39. นาง ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
40. ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
41. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
42. นางสาวพรชิตา อุปถัมภ์
43. นางประวีณ ถาวรจิตร
44. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
46. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะผู้จัดทำ
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 กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2734-9022-23 โทรสาร 0-2734-9021
Website www.tla.or.th  e-mail: tla2497@yahoo.com  Line ID: tla2497
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