ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดออกรายสามเดือน
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เรียน สมาชิกสมาคม อาจารย์ บรรณารักษ์และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และผู้สนใจ
ทุกท่าน
ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ฯ ให้ทาหน้าที่
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งที่สามของการดารงตาแหน่งนายกสมาคม หลังจาก
ว่างเว้นไปพอสมควรเนื่องจากภาระหน้าที่งานประจา
คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ครอบคุลมอย่างกว้างขวาง ทั้ง
กลุ่มอาจารย์ และบรรณารักษ์ห้องสมุดทุกประเภท ได้เข้ารับงานในตาแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2560
และเริ่มต้นด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม เพื่อให้การทางานของสมาคม
เป็นไปอย่างมืออาชีพ
ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู้นาในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพและพันธกิจเป็นองค์กรตัวแทนของนักวิชาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ วิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศไทย
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นามาสู่ยุทธศาสตร์สาคัญ 4 ประการ พร้อมเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม แผนกที่รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบ และผู้กากับ/ติดตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย/ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบัน/ องค์การ
ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและสากล เพื่อการ
พัฒนาห้องสมุดและบุคลากรในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองวิทยฐานะเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับชาติ ภูมิภาค และสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพ ที่มีชื่อเสียงที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในวิชาชีพ และมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มุ่งเน้นการตอบโจทย์ของ
สังคมและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาสู่สากลสมาคมฯจะมุ่งเน้นการ
ทางานเป็นเครือข่ายร่วมกับ สมาคมและองค์การนานาชาติและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพและ
ให้ผลงานและชื่อเสียง เกียรติคุณวิชาชีพนี้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับสากล
การปรับเปลี่ยนของสมาคมให้ทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นความจาเป็นยิ่ง ในการบริหารสมาคมตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังกล่าวจักสาเร็จได้ด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และความร่วมมือ ร่วมใจ
ของสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาขีพ การมีส่วนร่วมของทุกท่านในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความ สาคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม ทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่ม ซึ่งท่านสามารถติตดามข้อมูล ข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของสมาคม การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ ผู้ทางานของสมาคม แผนกต่างๆและชมรมต่างๆในสังกัดสมาคมและสาหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคม ขอถือโอกาสเชิญชวนให้ท่านสมัครเปินสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2497 มีผลงานและมีบทบาท
ในวิชาชีพทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและสากลมาอย่างยาวนาน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาสมาคม การศึกษาและวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยและสากล คณะกรรมการฯมีความยินดีน้อมรับและพยายาม
อย่างยิ่งที่จะดาเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และด้วยความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ ร่วมใจ การเปิดตัว เปิดใจ
และพลังร่วมกันจะสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพนี้ให้ดารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยกย่องและท้าทายคนรุ่นใหม่
ให้ร่วมเป็นพลังในวิชาชีพนี้
ขอขอบคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์
นายกสมาคม
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ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล
นางสาวเอมอร ตันเถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย
นางนภาลัย ทองปัน
นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์
นางกมลชนก คชทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน
นางจิรายุ ดาศรี
นางสุภาพร สมจิตต์
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
ดร.นฤมล รื่นไวย์
นางอังสนา เกิดบุญส่ง
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ
นางวีระวรรณ วรรณโท
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี
นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทร
นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม
นายยุทธนา ไอยราพรต
นางสาวสุจิตร สุวภาพ
นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพคนที่ 1
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ
ประธานแผนกวิชาการคนที่1 และ ประธาน ชบอ.
ประธานแผนกวิชาการ
ประธานแผนกวิชาการ
ประธานแผนกวิชาการ
ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ คนที่ 1และประธาน ชนช.
ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ
ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ
ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา คนที่ 1
ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา และ ประธาน ชสบ.
ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์คนที่ 1 และประธาน ชพ.
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ และประธาน ชบร.
ประธานแผนกหาทุนคนท่ 1 และ ประธาน ชหช.
ประธานแผนกหาทุน และ ประธาน ชอท.
บรรณารักษ์
ปฏิคม คนที่ 1
ปฏิคม
ปฏิคม
นายทะเบียนคนที่1
นายทะเบียน และ ประธาน ชปช.
เลขานุการคนที่ 1
เลขานุการ
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แผนยุทธศาสตร์ สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ 2 ปี (เมษายน 2560 – มีนาคม 2562)
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้นำในกำรพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพห้ องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยที่เข้ มแข็งและมีประสิทธิภำพ
พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
เป็ นองค์กรตัวแทนของนักวิชำชีพ ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรบริ กำรห้ องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้ วิชำกำรและวิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศไทย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนก/ชมรม ผู้กา
ผู้รับ
กับ/
ผิดชอบ
ติดตาม

 เป้าประสงค์

 ตัวชี้วัด รอบ 2 ปี

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

- สมาคมเป็นศูนย์
รวมสมาชิกและ
ส่งเสริมความร่วมมือ
เครือ ข่ายบุคลากร
สถาบันการ ศึกษา
ห้อง สมุดและ
สถาบันหรือองค์การ
ทางวิชาชีพ
บรรณารักษ ศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์

1.จานวนกิจกรรมที่
สมาคมห้องสมุด
ดาเนินการร่วม กับ
สถาบัน การศึกษา
ห้องสมุดและสถาบัน
หรือองค์การทางวิชาชีพ
บรรณารักษ ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
(อย่างน้อยจานวน 6
ครั้ง)

1 การแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือ โดยการใช้กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์กจิ กรรมทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรวิชา ชีพ
เช่น การประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่
ตอบสนองเครือข่ายการพัฒนา
ระหว่าง สมาคมห้องสมุดฯ
สถาบัน การศึกษา ห้องสมุดและ
องค์กรทางวิชาชีพในประเทศ
ภูมิภาคและนานา ชาติ

-แผนก
วิชาการ

2. การแสวงหาความร่วมมือกับ
สถาบัน การศึกษา ห้องสมุด
สถาบันและองค์กรทางวิชาชีพ
ในการเป็นเครือข่ายและศูนย์
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรณารักษ ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

-แผนกหา
ทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมและ
พัฒนา
เครือข่าย/ความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษ
าและสถาบัน/
องค์การทาง
วิชาชีพ
บรรณารักษศา
สตร์สารสนเทศ
ศาสตร์และ
องค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับชาติ
ภูมิภาคและ
สากล เพื่อการ
พัฒนาห้องสมุด
และบุคลากรใน
วิชาชีพ

2. จานวนสถาบัน
-สมาคมมีบทบาทนา การศึกษา ห้องสมุด
ในการพัฒนา
สถาบันและองค์กรทาง
บรรณารักษ์และ
วิชาชีพที่เข้าร่วมเป็น
ห้องสมุดของ
เครือ ข่ายและศูนย์
ประเทศในภูมิภาค พัฒนาทางวิชาการและ
อาเซียน
วิชาชีพบรรณารักษ
ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ทุกภูมิภาค ทั่ว
ประเทศ
3. จานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่ มาคมมี
บทบาทในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนา
บรรณารักษ์ หรือ

นายก
สมาคม

-แผนก
มาตรฐาน
วิชาชีพ
- แผนก
วิเทศ
สัมพันธ์
-แผนก
ประชา
สัมพันธ์

- เลขานุการ

3. การแสวงหาทุนหรือแหล่งทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพือ่
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
4. การแสวงหาความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ (ภูมิภาคอาเซียน)
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ห้องสมุดของประเทศใน โดยใช้กลยุทธ์การจัดโครงการ/
ภูมิภาคอาเซียน (อย่าง กิจกรรมเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์
น้อย 1 ประเทศ)
หรือห้องสมุดของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1บุคลากร
วิชาชีพและ
การพัฒนา
สถานภาพผู้
บุคลากรวิชาชีพ
ประกอบวิชาชีพมี
ให้มีสมรรถนะ
สมรรถนะ และ
และความพร้อม
ความพร้อมในการ
ในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตาม
งานในสภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ
แวด ล้อมที่
เปลี่ยน แปลง
2.2 มีระบบการ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสมรรถนะ
และได้รับการ บุคลากรในวิชาชีพ
รับรองวิทย
ของสถาบันห้องสมุด
ฐานะเพื่อสร้าง และการศึกษาที่
ความ ก้าวหน้า สามารถรอง รับ
ในสายอาชีพ
ความต้องการและ
ความจาเป็นของ
บุคลากรในวิชาชีพ
2.3 ครู
บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียน
และห้องสมุด
ประชาชนได้รับการ
รับรองวิทยฐานะ
วิชาชีพผ่านการ
อบรมหรือการ
พัฒนาจากสมาคม
ห้องสมุดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 การจัดประชุม
ทางวิชาการประ
การยกระดับ
จาปีเป็นแหล่ง
คุณภาพทาง
เผยแพร่ผล งาน
วิชาการและ
วิชาการและวิจัยทา
วิชาชีพสู่
งบรรณารักษ
มาตรฐานระดับ
ศาสตร์และ
ชาติ ภูมิภาค

2.2.2 มีหลักสูตร
ระบบและกลไกการ
อบรมระยะสั้นที่สามารถ
รองรับความต้องการ
และความจาเป็นของ
บุคลากรในวิชาชีพด้าน
ต่างๆ อย่างน้อย 1
หลักสูตร
2.2.1 จานวนครั้งใน
การจัดอบรมบุคลากร
วิชาชีพที่เข้ารับการ
อบรมหรือหรือเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
(มีการจัดอบรมบุคลากร
อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ประเภท เช่น ครู
บรรณารักษ์)

-การพัฒนาหลักสูตร ระบบและ
กลไกการอบรมระยะสั้นทีส่ ามารถ
รองรับความต้องการและความ
จาเป็นของบุคลากรในวิชาชีพด้าน
ต่างๆ
- การจัดให้มีการอบรมบุคลากร
ในวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง (มีการจัดอบรม
บุคลากร อย่างน้อย 1 กลุ่ม
ประเภท เช่น ครูบรรณารักษ์)
- การผลักดันให้มีการรับรองวิทย
ฐานะของบุคลากรในวิชาชีพที่ผ่าน
การอบรมหรือพัฒนาโดยสมาคม
(มีการออกวุฒิบัตรรับรองวิทย
ฐานะผูไ้ ด้รับการอบรม และส่งผล
ต่อการทางาน)

- แผนก
มาตรฐาน
วิชาชีพ
- แผนก
วิชาการ

อุป
นายก
สมาคม
(รศ.
ดร.
สุขุม)

- เลขานุการ
- ประธาน
ชมรม
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
โรงเรียน
- ประธาน
ชมรม
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ประชาชน

- การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์
และพัฒนาบทเรียนออนไลน์

2.2.3 ร้อยละของ
จานวนครูบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนและ
ห้องสมุดประชาชนที่เข้า
อบรมหรือพัฒนาโดย
สมาคมห้องสมุดและ
ได้รับวุฒิบตั รรับรองวิทย
ฐานะวิชาชีพจากสมาคม
ห้องสมุดฯ
3.1
- มีการจัดกิจกรรมการ
เสนอผลงานวิชาการ
ผลงาน วิจัย ในการ
ประชุมประจาปี ทุกปี
- จานวนผู้สนใจ/ผู้เข้า

3.1 การปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรม
การนาเสนอและเผยแพร่
-แผนก
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการ
วิชาการ
ประชุมประจาปีของสมาคม
- แผนก
ห้องสมุดฯ
วารสารและ
3.2 -3.3
สื่อวิชาการ

นายก
สมาคม
และ
อุป
นายก
สมาคม
(รศ.ดร.
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และสากล

สารสนเทศศาสตร์
ของนักวิชาการ
นักวิชาชีพและนิสิต
นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ประชุมเสนอผลงานวิจัย -การปรับปรุงการจัดทาวารสาร
ในการประชุมทางวิชา วิจัยสู่มาตรฐาน สากล (วารสารมี
การ (อย่างน้อย 30 คน) ชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
ภูมิภาคหรือนานาชาติ)
3.2 วารสารวิจัย สมาคม
ห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศ -การวิเคราะห์จุดอ่อนและ
3.2 วารสารวิจัย
ไทย ได้ รั บ การรั บ รอง ปรับปรุงการจัดทาวารสาร
สมาคมห้องสมุดแห่ง เข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน ห้องสมุดสู่มาตรฐานระดับชาติ
ประเทศไทย มี
(ASEAN
Citation กลุ่ม 1 อย่างต่อเนื่อง (วารสารมี
Index (ACI) ในปี 2561 ชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ)
มาตรฐานระดับ
สากล
3.3 วารสารห้องสมุด
-การกาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
3.3 วารสาร
ได้รับการรับรองเข้าสู่
จัดทาและเผย แพร่ผลงานใน
ห้องสมุดมีมาตรฐาน ฐาน ข้อมูล TCI กลุ่ม 1 วารสารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ระดับชาติ
ของสถาบันต่างๆ และหลีกเลี่ยง
3.4
ประโยชน์ทับซ้อน (conflict of
3.4 เว็บไซต์ของ
- จานวนครั้งของการ
interest)
สมาคมเป็นแหล่ง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
3. 4
ข้อมูลข่าวสาร ทาง
ปัจจุบัน
วิชาการและวิชาชีพ
การพัฒ นาเว็บไซต์ของสมาคมให้
ข้อมูลผลงานของนัก -จานวนรายการข้อมูลที่
เป็ น แหล่ งรวมและเข้ า ถึ งข้ อ มู ล
เพิ่มเติม
วิชา การ นักวิชา
เกี่ ย วกั บ สมาคม นั ก วิ ชาการ นั ก
ชีพ นักศึกษาที่
- จานวนการเข้าถึง/เข้า วิ ช าชี พ สถาบั น การศึ ก ษาและ
เผยแพร่เรื่องราว
ใช้เว็บไซต์ของสมาคม
ส ถ า บั น ห้ อ ง ส มุ ด ที่ เ ป็ น
เกี่ยวกับห้องสมุด
- ร้อยละของระดับความ ภาษาอังกฤษและเชื่อมโยงข้อมู ล
การศึกษาและ
พึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ผลงานของนักวิชาการ นักวิชาชีพ
วิชาชีพ ทั้ง
นั ก ศึ กษ าที่ เผ ยแ พ ร่ เ รื่ อ งราว
ของสมาคมห้องสมุด
ภาษาไทยและ
เกี่ยวกับห้ องสมุด การศึกษาและ
แห่งประเทศไทย
ภาษาอังกฤษที่
วิ ช าชี พ โดยเฉพาะประเทศไทย
ทันสมัย และเป็น
- จานวนสถาบันการ
เป็นภาษาอังกฤษ
แหล่งเชื่อมโยงไปยัง ศึกษาและห้องสมุดที่
เว็บไซต์สถาบันการ เชื่อมโยงเว็บไซต์กับ
ศึกษาและห้องสมุด เว็บไซต์ของสมาคม
3.5 การวิจัยและพัฒนามาตรฐาน/
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างมาตรฐาน
3 .5 ก า ร พั ฒ น า ห้องสมุดฯ
ด้านการจัดการห้องสมุดและแหล่ง
มาตรฐานหรื อ แนว 3.5 จานวนรายการ
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ท า ง มาตรฐาน/แนวปฏิบตั ิที่ เรียนรู้ และหรือด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการ
วิชาการและวิชาชีพ ดีทางวิชาการและ
บรรณารัก ษศาสตร์ วิชาชีพบรรณารักษศา ยอมรับและการนาไปใช้ประโยชน์
แ ล ะ ส า ร ส น เท ศ สตร์และสารสนเทศศา ในวงกว้าง
ศาสตร์ บนพื้ น ฐาน สตที่ได้รับการปรับปรุง
ของการวิ จั ย ด้ วย หรือพัฒนาใหม่จากการ
กระบ วนการวิ จั ย ใช้การวิจัยเป็นฐาน
อย่างเป็นระบบ

-แผนกวิจัย
และพัฒนา

สุขุม)

-แผนก
ประชาสัมพั
นธ์
- ประธาน
ชมรมทุก
ชมรม
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ที่ 4

-จานวนสมาชิกตลอดชีพ -การบริหารสมาคมห้องสมุดฯ
ที่สมัครใหม่ในรอบปี
แบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์

องค์กรวิชาชีพ
ที่มีชื่อเสียงที่ดี
เป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากรใน
วิชาชีพ และมี
การบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

-จานวนสมาชิกใหม่ใน
รอบปี

-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรวิชาชีพ ด้วยวิธีการต่าง ๆ
โดย เฉพาะให้มีการจัดตั้ง
- จานวนผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการเฉพาะกิจ (task
กิจกรรมทีส่ มาคมจัด
force) คณะกลุม่ บุคคลทีม่ ีความ
- จานวนกิจกรรมที่จดั
สนใจทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยแผนก/ชมรมใน
เฉพาะร่วมกัน (special interest
สังกัดที่เพิ่มขึ้น
group) การหมุนเวียนการจัด
-จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประชุมคณะกรรมการบริหารไปยัง
สถาบันต่างๆตามโครงการเยี่ยม
-ข้อบังคับสมาคมฯได้รับ เยือนเพื่อนสมาชิก
การปรับปรุงและได้รับ
การรับรองจากที่ประชุม - การปรับปรุงข้อบังคับสมาคม
ห้องสมุดฯ
พ.ศ. 2562
- การนากลยุทธ์การตลาดมาใช้ใน
การดาเนินงาน

- แผนก
ประชา
สัมพันธ์
- แผนก
วิเทศ
สัมพันธ์

อุป
นายก
(อ.
สุวคนธ์)

- แผนกหา
ทุน
- เหรัญญิก
- เลขานุการ
- ทุกแผนก
และ
- ทุกชมรม
d

- การพัฒนาระบบการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- การพัฒนาระบบงานบริหารและ
ดาเนินงานสานักงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และเปิดเผย
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะการ
ประชุมทางไกล
- การจัดทาทิศทาง แนวทางและ
กลยุทธ์การเพิม่ รายได้ของสมาคม
ห้องสมุดฯ

พิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยสมาคมห้องสมุดฯ ได้
ร่วมจัดกิจกรรม สักวาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
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การประชุมระดมสมอง Global Library Vision
รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน กรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน
สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่องการรวมตัวกันของห้องสมุดเพื่อพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต
(How a united library field can tackle the challenges of the future) ณ หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 28-28 มิถุนายน 2560 จากสมาชิกวิชาชีพที่เป็นสมาชิกทั่วโลก ของ IFLA เพื่อจัดทา Global Vision จาก 6
ภูมิภาค เพื่อให้ตัวแทนในแต่ละประเทศ ไปจัดประชุมระดมสมองจากกลุ่มสมาชิกวิชาชีพ เกี่ยวกับความท้ายทาย
และอนาคตของห้องสมุดในแต่ละประเทศ และจัดทารายงานในรูปแบบ National Report ก่อนนาไปรวมเล่มเพื่อ
จัดทาเป็นวิสัยทัศน์ระดับโลก ที่ประชาคมห้องสมุดจะกาหนดทิศทางร่วมกันเป็นครั้งแรก

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CONSAL XVII ณ ประเทศเมียนม่าร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมฯ และนางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการ พร้อม
นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้แทนผู้อานวยการหอสมุดแห่งชาติ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือคอนซาล (CONSAL) และเตรียมการจัดประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 ณ ประเทศ
เมียนม่าร์ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
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การประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 หัวข้อ “Next Generation Libraries : Collaborate &
Connect” กาหนดจัดการประชุมวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนม่าร์ ผู้สนใจเสนอ
ผลงาน กาหนดส่งบทคัดย่อจานวน 500 คา ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560

อบรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมแก่บรรณารักษ์และข้าราชการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ตามแผนพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ประจาปี 2560 จานวน 4 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตร 5 ส ในวันที่ 22 เมษายน 2560 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
หลักสูตรแผนไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมที่ควรรู้ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 และ หลักสูตรพัฒนาระบบงาน : ทบทวนการ
เขียน Flow งาน วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาล
อาญา ชั้น 6 จานวน 35 คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อ.ญาดา ดาวพลังพรหม และ อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

การจัดอบรมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB
สมาคมห้องสมุดฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สาหรับผู้ต้องขัง”
เพื่อให้บริการ ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการเป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
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การประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2020 IFLA World Library & Information Congress
สมาคมฯ มีมติเห็นชอบในการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสหพันธ์
ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบันหรืออิฟล่า IFLA World Library & information Congress ซึง่
กาหนดจัดขึ้นใน ค.ศ. 2020 โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ผู้สนับสนุนข้อมูลและงบประมาณบางส่วนในด้านการเตรียมเอกสาร และการเดินทางไปพบคณะผู้บริหารระหว่างการ
จัดประชุม WLIC ณ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวัน 19- 25 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ผลการประมูลสิทธิ์รอบแรกจะ
ประกาศให้ทราบในปลายปี 2560 นี้

สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 จานวน 22 ราย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระมงคล มงฺคโล ห้องสมุดวัดเปร็งราษฎร์บารุง
นางศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
ศูนย์ กศน. อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นางสาวลินดา พืชสี หอสมุดแห่งชาติ (สานักงานใหญ่)
โรงเรียน บ้านหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปริศนา ตุ้มชัยพร สานักหอสมุดแห่งชาติ

สามัญบุคคลรายปี
บุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
บุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
บุคลตลอดชีพ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

.นางสาวปัทมา ศรีวงศ์รักษ์ โรงเรียน วัดแก่นจันทร์
บุคคลตลอดชีพ
โรงเรียนมัธยมสิริกัณวรี 2 สงขลา
นิติบุคคลตลอดชีพ
วิทยาอาชีวศึกษามหาสารคาม
นิติบุคคลตลอดชีพ
คุณธิติมา วิเศษศิริ โรงเรียน บ้านคาวิทยา
บุคคลตลอดชีพ
บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (สานักงานใหญ่)
นิติบุคคลตลอดชีพ
นางสาว มณัสวี มรกต รร.สอาดเผดิมวิทยา
บุคคลตลอดชีพ
นางสาว บุษผา ชูชาติ สานักหอสมุดแห่งชาติ
บุคคลตลอดชีพ
ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติบุคคลรายปี
นางพรพิศ ผิวหอม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
นางสาว สุตรีรัตน์ ศรีวิภักดิ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
บุคคลตลอดชีพ
นางสาว นิชาภัทร ปานมี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก
สามัญบุคคลรายปี
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
นิติบุคคลตลอดชีพ
นางสาว ฐิติมา คาคุณ สานักหอสมุดแห่งชาติ
บุคคลตลอดชีพ
นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตร โรงเรียนบึงเข้าย้อน
นิติบุคคลตลอดชีพ
นางสาว รศสุคนร์ คิดประดับ สานักหอสมุดแห่งชาติ
บุคคลตลอดชีพ
นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
บุคคลตลอดชีพ
และสารสนเทศและมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ดร.นฤมล รื่นไวย์
นางอังสนา เกิดบุญส่ง
นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทร
นางสาวสุจิตร สุวภาพ

นายกสมาคมฯ
กรรมการและประธานแผนกประชาสัมพันธ์
กรรมการและประธานแผนกประชาสัมพันธ์
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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
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