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เรียน สมาชิกสมาคม อาจารย์ บรรณารักษ์และนักวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน 

จากยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพ 

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองวิทยฐานะเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ สมาคม
ห้องสมุดฯ ก็ได้ด าเนินกิจกรรมเชิงรุกในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลายหลักสูตรซึ่งท่าน
สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์สมาคม   รวมทั้งหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอน   การจัดการประชุมระดับชาติเรื่อง ”ร่วมมือกันสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้“ (Together we create 
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Learning Society) ระหว่างวันพุธที่ 28 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคมพ.ศ. 2561เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ของสมาคม
ห้องสมุดฯ เป็นผู้น าในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

  ความร่วมมือของสมาชิก สถาบันและบุคลากรในวิชาชีพในการเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งการจัด
กิจกรรมร่วมกับสมาคมฯ เป็นการรวมพลังที่พึงปรารถนาร่วมกันเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ในกระแสท้าทายได้อย่างยั่งยืน 
ขอขอบคุณในไมตรีจิตของทุกท่าน 

       

 

 
 

 
 
การจัดสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของนักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์และวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ” 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สารสนเทศศาสตร์)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช  ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯจัดการสัมมนาเรื่อง“การพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของนักศึกษาและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์และ
วารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยากร
ประกอบด้วยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่องประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ 
เย็นจะบก  รองผู้อ านวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคุณ
กนกพร ประสิทธิ์ผล  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่  องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)   ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอาจารย์  
นักวิชาการ  และนักวิชาชีพ  ในสาขานิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  การสื่อสารมวลชน  บรรณารักษศาสตร์  และ
สารสนเทศศาสตร์  จ านวน  30  คน 
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ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ 



การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด คร้ังที่ 41 พุทธศักราช 2560 เร่ือง สืบสานพระ
ราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการสัมมนาเพ่ือเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 
พุทธศักราช 2560  เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เพ่ือเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อพสกนิกรชาวไทย
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการและโครงการพระราชด าริมากกว่า 
4,447 โครงการที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยซึ่งจะท าให้ผู้เข้าประชุม มีความรู้และได้แนวทางในการจัด
นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างสมพระเกียรติ 
 

  

“รวมพลัง ร่วมพัฒนาอนาคตของห้องสมุด”Together we create the future, Join us 
 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมสมาชิกสมาคมฯ จากชมรมห้องสมุดประเภทต่างๆ และ
บรรณารักษ์ ผู้สนใจ ในหัวข้อ Together we create the future, Join usหรือ “รวมพลัง ร่วมพัฒนาอนาคตของ
ห้องสมุด”     ซึ่งเป็นการจัดประชุมระดมสมอง ภายใต้กิจกรรมของ IFLA Global Vision ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ รับมาด าเนินการในนามประเทศไทย   และส่งเป็นข้อมูลในที่ประชุม IFLA 2017  ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 4 สิงหาคม 2560 
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การประชุม IFLA 2017 
การพัฒนาสู่ความเป็นสากลเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยฯ วาระ พ.ศ. 2560-2561 การสร้างเครือข่ายและเปิดตัวในเวทีทางวิชาการและวิชาชีพในระดับ
สากลจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งท่ีส าคัญ   

                วันที่ 19-25 สิงหาคม 2560 ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ฯ  ไปร่วมประชุม IFLA 2017 ที่เมือง Wrocław ประเทศโปแลนด์ โดยการสนับสนุนบางส่วนจาก
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน .) ในโอกาสนี้ ได้เข้าพบ Ms. Donna Scheeder ประธาน 
IFLA คนปัจจุบัน Ms. Gloria Perez-Salmeron ประธาน IFLA คนใหม ่ค.ศ. 2017- 2019 และ Mr.Gerald Leitner 
เลขาธิการแนะน ากรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ รายงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ IFLA แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ห้องสมุดและวิชาชีพ และแสดงเจตจ านงค์ในการเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IFLA ค.ศ.
2020 ด้วย  ขณะเดียวกันได้พบปะและเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเกาหลี   โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ลี ซัง บ็อก (Lee Sang Bok) นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารจากสมาคมห้องสมุดเกาหลี 
สมาคมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น (Japan Society of  Library and Information 
Science) โดยศาสตราจารย์มิตซูฮิโร โอดะ (Mitsuhiro Oda) นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น ในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน  และแผนกการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.อิสเมล อับดุลลาฮี (Ismail Abdullahi) และแผนกการบริการและการ
สอนการรูส้ารสนเทศ โดยศาสตราจารย์ ลิซา ดับลิว ฮินชคลิฟฟ์ (Lisa W. Hinchliffe) .ในการให้ความร่วมมือจัดการ
ประชุมก่อนการประชุม IFLA 2018 (satellite meeting) ที่ประเทศมาเลเซีย  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 

   

 

 

 

 

  

 
 

การพบปะกับนายกสมาคมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 

การพบปะกับนายกสมาคมห้องสมุดเกาหลี และ
คณะกรรมการบริหาร 

การเข้าพบประธานและเลขาธิการ IFLA 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมดุสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น 

  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
และกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น” ณ ห้องอเนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชด าเนิน 
กทม. วันที่ 8 กันยายน 2560  โดยมีวิทยากรอาจารย์ชาวญี่ปุ่น Teruko Tatsumi อดีตผู้อ านวยการห้องสมุด และ
อดีตกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้บุกเบิกในการสร้างห้องสมุดที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกฝ่ายในชุมชนที่เก่ียวข้องเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนทุกแห่ง ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างให้บรรณารักษ์มีความภูมิใจและสนุกไปด้วยกันกับงานพร้อมกับ
การรับฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและชุมชน 

 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เปิดอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ ครูบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด 
ทั้งผู้จบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และไม่ได้จบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
บริหารและบริการห้องสมุด  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้ที่ www.lta.or.th  

 

 

 

 

สมาคมห้องสมุดฯ เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ 
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ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดงานสาระสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิต 

 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสาระสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิต แด่
บรรณารักษ์อาวุโสและคณาจารย์อาวุโส ได้แก่ อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ ผศ .ดรุณาสมบูรณ์กุล ผศ.ดร.พิมพ์ร าไพ 
เปรมสมิทธ์ รวมทั้งคณาจารย์และบรรณารักษ์อีกหลายท่าน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2560  ท่านผู้อาวุโสในวงการวิชาชีพดังกล่าวได้กรุณามาบอกเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างาน 
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการท างานกับพัฒนาการของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  จาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจในวิชาชีพ  รวมทั้งชี้ให้เห็นทิศทางในการปรับตัวให้เข้ากับ Life style และพฤติกรรม
การอ่านและการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ ที่ข้ึนอยู่กับความก้าวหน้าและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อันจะน าไปสู่การปรับตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ท าให้เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุด             
แห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่น  กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ และ ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการสภาการศึกษา  

 

แวดวงชาวบรรณารักษ์-นักสารสนเทศ 

ข่าวจากชมรมฯ ในสังกัดสมาคมฯ 
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ณ โรงแรมอโนมา                 
แกรนด์กรุงเทพ ในวันที่25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งจะได้จัดให้มีโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่
มีเนือ้หาและลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพ่ือพิจารณาตัดสินมอบรางวัล
แก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้จะประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอ
แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณ 
แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ แห่งหอสมุดป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต ด้วยความอาลัยต่อเพ่ือนร่วม
วิชาชีพ 

  15 กรกฎาคม 2560 
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    สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 จ านวน 21 ราย ดังนี้ 
1. นาง จินตนา แสนเสนา โรงเรียน บ้านดงมะไฟ    สามัญบุคคลรายปี 
2. กรมอุตุนิยมวิทยา       นิติบุคคลรายปี 
3. โรงเรียนวาวีวิทยาคม       นิติบุคคลตลอดชีพ 
4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     นิติบุคคลตลอดชีพ 
5. นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง       บุคคลตลอดชีพ 
6. โรงเรียนสันก าแพง       นิติบุคคลตลอดชีพ 
7. นางสาวสาธณี เจริญวัฒนาพงษ์      วิสามัญบุคคลรายปี 
8. นางสาวกนกกร กมลเพ็ชร        สามัญบุคคลรายปี 
9. บริษัทโรงเรียนปิยะฉัตร จ ากัด      นิติบุคคลตลอดชีพ 
10. นางสาวนุชสรา วรดิสพุรพงษ์   โรงเรียนนนทรีวิทยา    บุคคลตลอดชีพ 
11. โรงเรียนบ้านคอลมุดอ       นิติบุคคลตลอดชีพ 
12. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้      นิติบุคคลรายปี 
13. นางสาว นิตยา วงษ์ยังน้อย      สามัญบุคคลรายปี 
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิติบุคคลตลอดชีพ 
15. ห้องสมุดโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน     นิติบุคคล ตลอดชีพ 
16. นางสาวปัทมา จรัสรุ่งรวีวร      บุคคลตลอดชีพ 
17. นางสาวฉวีวรรณ เหล่าเขตกิจ   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   สามัญบุคคลรายปี 
18. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม       นิติบุคคลตลอดชีพ 
19. โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)     นิติบุคคล ตลอดชีพ 
20. โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง       นิติบุคคล ตลอดชีพ 
21. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    วิสามัญ บุคคลรายปี 

 

คณะผูจ้ัดท า 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  นายกสมาคมฯ      ที่ปรึกษา 

ดร.นฤมล รื่นไวย์       ประธานแผนกประชาสัมพันธ์    บรรณาธิการ 

นางอังสนา เกิดบุญส่ง       ประธานแผนกประชาสัมพันธ์    กองบรรณาธิการ 

นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทร      ปฏิคม                  กองบรรณาธิการ 

นางสาวสุจิตร สุวภาพ       เลขานุการ      กองบรรณาธิการ 
 
 

สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 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  

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 
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