ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดออกรายสามเดือน ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ 2563
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เป็นผู้นำการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ อาจารย์ บรรณารักษ์
และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ในนามสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ขอสวัสดีชาวบรรณารักษ์ อาจารย์ ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดทุกท่าน ในรอบปีนี้ ประเทศไทยและชาวโลก ต้องผ่านวิกฤตอย่างรุนแรงอันสืบเนื่อง
จากไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ท่ามกลางการรับมือหลายรูปแบบ ส่งผลให้ห้องสมุดหลายแห่งต้อง
ปรับตัวอย่างกระทันทัน โดยที่หลายแห่งไม่ได้เตรียมการ หรือยังไม่ได้เตรียมการต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
Library Disruption ส่งผลให้ห้องสมุดหลายแห่งต้องปรับรูปแบบการให้บริการในสังคมวิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นการบริการสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ บริการ Delivery บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการรูปแบบ
อื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้เริ่มดำเนินการ รวมทั้งการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนก่อนใช้บริการ
เป็นต้น
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี 2563 หลังจากเหตุการณ์
วิกฤตการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อาทิ การประชุมงานสัปดาห์ห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือจาก
สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่ได้เลื่อนจากเดือนมีนาคม เป็นเดือนกันยายน 2563 ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯ และผู้สนใจ
การจัดสัมมนา Library: Care the Bear ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดสัมมนาออนไลน์ระหว่างสมาคม
บรรณารักษ์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
ท้ายนี้ ดิฉันขออำนวยพรให้บรรณารักษ์ทุกท่าน มีพลังกาย พลังใจ ในการปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนต่อไป
ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านอย่างจริงใจ
ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
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ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต การทำงาน การศึกษา และการเรียนรู้ และเป็นกลไกสำคัญ
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในทุก ๆ ด้าน การปฏิรูประบบและกระบวนการทางธุรกิจ การผลิตสินค้า การค้า
และการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนอันจะ
นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) เป็นเป้าหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมโลกซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติเป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้เผยแพร่
โดย SDGs เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายและเป้าประสงค์
169 ข้อ และสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA) ได้จัดทำ SDG Stories Map – IFLA Map of
the World เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของห้องสมุดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศ สำหรับ 17 เป้าหมาย
หลัก ได้แก่

1. ขจัดความยากจน

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

2. ขจัดความหิวโหย

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
4. การศึกษาที่เท่าเทียม
10. ลดความเหลื่อมล้ำ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน
6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
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13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแนวทางของห้องสมุดทั่วโลกใน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อร่วมกันก้าวเดินและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทำให้ในปี 2563 นี้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงได้นำมาเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการประชุมวิชาการเพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาบทบาทใหม่ของห้องสมุด ครู อาจารย์
บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0
สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด และการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยีในระดับชาติและสากล
ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เชื่อมั่นว่า การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วย
การขับเคลื่อนจากพลังของมวลสมาชิกและเครือข่ายห้องสมุดจากทั่วประเทศ จะเป็นรากฐานให้
สังคมไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด
สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สามารถติดตามได้จาก
UN ประเทศไทย
เว็บไซต์ UN ประเทศไทย (https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/)

ห้องสมุดสุขอนามัยที่ดี ป้องกันโควิด-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จากทั่วโลก ยังถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง ที่ประชาคมโลกยังคง
ต้องเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการป้องกันไว้อย่างดี ถึงแม้
จะมีความหวังว่าการผลิตวัคซีนจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า ทั้งใน
รัสเซีย จีนและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศไทย ที่มีผล
การทดลองในห้องปฏิบัติการยืนยันความสำเร็จกันมาบ้าง
แล้วก็ตาม สำหรับในประเทศไทย ยังได้รับคำชมเชยจาก
ทั่วโลกถึงมาตรการการควบคุมโรค และการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพทำให้
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นผลสำเร็จ
เมื่อกล่าวถึง “ห้องสมุด” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้บริการสาธารณะที่จัดอยู่ในสถานให้บริการที่มีความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นสถานทีท่ ี่จะมีผู้คนเข้ามาใช้บริการ ภายในห้องสมุดยังมีพื้นที่เสี่ยงใน
การสัมผัสของคนเข้าใช้บริการ รวมไปถึงหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องสมุดด้วย ทำให้ในช่วง 3 เดือนก่อน
หน้านี้ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค ห้องสมุดต้องปิดให้บริการ จนกระทั่งมีมาตรการผ่อนปรนและกลับมาเปิด
ให้บริการกันอีกครั้งในรูปแบบการให้บริการที่เรียกได้ว่า New Normal หรือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “การให้บริการ
ห้องสมุดในรูปแบบใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ
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1. กำหนดระเบียบการใช้บริการใหม่ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้เข้าใช้บริการ หากเกิน 37.5 องศา ห้ามเข้าใช้บริการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน หรือ ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ในสมุด
เข้าใช้บริการเพื่อการติดตามย้อนหลัง เป็นต้น
2. การจัดพื้นที่นั่งอ่านที่เว้นระยะห่าง จัดบริการพื้นที่นั่งอ่านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น
3. ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ / อ่างล้างมือ ให้บริการในพื้นที่ห้องสมุดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการสัมผัส
4. ตัง้ ฉากกั้นบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้บริการ เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการห้องสมุดกับ
เจ้าหน้าที่ในจุดนั้น ๆ
5. การให้บริการยืมและคืนหนังสือผ่านระบบไปรษณีย์/หรือบริษัทตัวแทนขนส่ง แทนการเดินทางมา
ห้องสมุด เพื่อลดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและผู้ใช้บริการโดยตรง
6. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ก พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริม
และแนะนำการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
7. กำหนดระยะเวลาเพื่อการทำความสะอาดพื้นที่/จุดเสี่ยง ที่มีการสัมผัสจากผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก
อาทิ ประตูเปิด-ปิด ปุ่มกดลิฟต์ (ถ้ามี) โต๊ะ/เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น เป็นต้น
8. กำหนดระยะเวลาการกักหนังสือที่รับคืนจากผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 5-7 วัน ก่อนนำขึ้นชั้นบริการเพื่อ
สร้างความมั่นใจก่อนให้บริการผู้ใช้ท่านต่อไป
การให้บริการในรูปแบบใหม่ของห้องสมุดเพื่อสุขอนามัยที่ดีเหล่านี้ เป็นการรวบรวมและประมวลจาก
ห้องสมุดต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการ ซึ่งแต่
ละแห่งอาจจะมีมาตรการป้องกันที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของบริบทห้องสมุด
นอกจากนั้น การติดตามตามสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดยัง
เป็นสิ่งจำเป็นที่ห้องสมุดควรแนะนำแก่ผู้ใช้บริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตนเองเพื่อการดูแลสุขอนามัยที่
ดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยแหล่งข้อมูลที่สำคัญและน่าเชื่อถือสำหรับการติดตามข้อมูลโรคโควิด-19 ของไทย อาทิ
1.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

2.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016
http://www.moicovid.com/

3. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/covid-19

4. องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย
https://www.who.int/thailand/

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 คือ การรักษาสุขอนามัยที่ดีของ
ตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสผู้ที่มี
อาการไอ จาม เมื่อปฏิบัติกันเป็นนิสัยเชื่อว่าสุขอนามัยที่ดีของทุกคนและสังคมโดยรวมจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคโค
วิด-19 ได้อย่างแน่นอน
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กิจกรรมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรูปแบบวิถีใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรูปแบบใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยรักษาระยะห่างที่สมาคม ฯ และปรับรูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อน
งานของสมาคม ฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 2/2563 เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา

“ตู้ปันสุข” สมาคมห้องสมุดฯ เพื่อชุมชนบางกะปิ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการปันอาหารเพื่อชุมชนบางกะปิ โดยจัด
“ตู้ปันสุข” บริเวณด้านหน้าสำนักงานสมาคมฯ โดยมีเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวกล่อง สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อ
ปันสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนบางกะปิและใกล้เคียง ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา
6

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เยี่ยมบ้านอดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม
รูปแบบวิถีใหม่

ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมบ้านหนังสือ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยทุกพื้นที่คือความรู้ ทั้งในรูปหนังสือ เรื่องราวสะท้อนความเป็น
ตัวตนและผลงานตลอดอายุการทำงาน ตั้งแต่วัยเยาว์ วัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ คุณค่าและเรื่องราว
ที่สะท้อนให้เห็นความเรียบง่าย ความประณีต ความรู้ การอนุรักษ์และเก็บรักษา การจัดแสดง ตำนานของ
เรื่องราวต่าง ๆ มากมายอันเหลือเชื่อ

ออกแบบสำรวจ “การปรับตัวของห้องสมุดในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรค COVID-19”
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ ใน
หัวข้อ “การปรับตัวของห้องสมุดในประเทศไทยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19” เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นจากผู้บริหารห้องสมุด/บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดต่าง ๆ
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จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 44
เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in New Normal)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัด
งานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ครั้งที่ 44 เรื่อง แนวปฏิบัติของห้องสมุดในชีวิตวิถีใหม่ (Library Practices in
New Normal) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจาก
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้ารับชมและรับฟังออนไลน์ผ่านเพจของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง
“ห้องสมุดเข้มแข็งในยุคสังคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วั น ที่ 11 กั น ยายน 63 สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ จั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ผนึ ก กำลั ง
บรรณารักษ์กว่า 200 คนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ห้องสมุดเข้มแข็งในยุคสังคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และอดีต รมว.
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2562 ของสมาคมห้องสมุดฯ และบรรยาย
พิเศษในการประชุม
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การลงนามความร่วมมือ ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในวันที่ 11 กันยายน9 2563
ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคม ลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศ
ไทยฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ จำนวน 8 สถาบัน เพื่อร่วมสร้าง ส่งเสริม ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

โครงการ Library : Care the Bear สัญจร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดโครงการ Library :
Care the Bear สัญจร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ในการ
นี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 200 คน
นายกสมาคมฯ ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒนา นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแก่ห้องสมุดโรงเรียน
วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2563 สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ งประเทศไทย ฯ มอบหนั งสื อ วรรณกรรมเยาวชน ผ่ าน
โครงการกองทุนการศึกษา โดยมีองคมนตรี นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด เพื่อสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ ของนักเรียนชนเผ่า ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เขียงราย ผ่านโครงการกองทุนการศึกษา
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ในแวดวงห้องสมุด
แสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุล ธิดา ท้ ว มสุ ข ได้รับ โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อ ม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์

รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำเดือนเมษายน-ธันวาคม 2563 จำนวน 49 ราย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต่ออายุนิติบุคคลรายปี
2. ห้องสมุดสถานที่ฟื้นฟู รัตนะ
นิติบุคคลรายปี
3. นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์ส่งเเสง
สามัญบุคคลตลอดชีพ
4. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติบุคคลรายปี
5. โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
นิติบุคคลรายปี
6. นางสาวนันทนา กรดเต็ม
สามัญบุคคลตลอดชีพ
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
นิติบุคคลรายปี
8. นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
สามัญบุคคลตลอดชีพ
9. นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
สามัญบุคคลตลอดชีพ
10. นางสาวปภาดา ธรรมจันทา
สามัญบุคคลตลอดชีพ
11. นางสาวศรัญญา เสียงดัง
สามัญบุคคลตลอดชีพ
12. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
นิติบุคคลตลอดชีพ
13. โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
นิติบุคคลรายปี
14. โรงเรียนบ้านดอนดู่
นิติบุคคลรายปี
15. โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
นิติบุคคลรายปี
16. นางสาวกชพร นาคทัศน์
สามัญบุคคลตลอดชีพ
17. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
18. นายเอกบรรจง บุญผ่อง
สามัญบุคคลตลอดชีพ
19. นายธวัติไชย ต้องใจ
วิสามัญบุคคลรายปี
20. นางสาวชลิตา สีคำ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
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21. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
22. โรงเรียนขุนยวมวิทยา
23. นางสาวพัทธนันท์ พรมเหลา
24. นายชูชาติ อยู่สะอาด
25. นายจิรพงศ์ สังขวิจิตร
26. กศน.อำเภอศรีมโหสถ
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
29. นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์
30. นางสาววราภรณ์ ใจสม
31. นายเดชศรี ใครบุตร
32. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
33. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม
36. นางวนิดา ศรีทองคำ
37. นางรัชนีวรรณ พารา
38. นางบุษกร ธรณี
39. ห้องสมุดประชาชนหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลวังวล
40. นายสรคม ดิสสะมาน
41. ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม
42. นางวัชราภรณ์ อินตาถึง
43. นางสาวนุกุลรัตน์ ลวงลายทอง
44. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
45. ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
46. โรงเรียนจระเข้วิทยายน
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นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ

47. ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง
48. นางสาวพรปวีร์ โชคธนาวิศิษฐ์
49. กศน.อำเภอหนองหงส์

นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี



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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