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สารจากนายกสมาคมฯ
เรียน ท่านสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่าน
คณะกรรมการบริหารสมาคมในช่วงปีที่สองนี้ เป็นปีสุดท้ายของวาระคณะกรรมการบริหารชุดนี้ เป็นช่วง
เร่งรัดการดาเนินงาน งานหลายอย่างยังอยู่ระหว่างการดาเนินงานปรับปรุงและพัฒนาให้สู่มาตรฐานและการเป็น
“มืออาชีพ” ด้วยแนวคิดการเป็นสมาคมวิชาชีพหนึ่งเดียวของทุกคน
การบริหารจัดการสมาคม เน้น อยู่บนพื้นฐานของข้อ มูลเพื่อการตัดสินใจ และด้วยความอนุเ คราะห์ของ
รศ. ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ อุปนายกสมาคม ได้ให้ทีมสวนดุสิตโพล ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ท่าน จึงขอความร่วมมือโปรดตอบ และประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก และ
บุคลากรนอกวิชาชีพตอบด้วย จะขอบคุณยิ่งค่ะ
ชุดที่ 1 : กรรมการ/อดีตกรรมการ/สมาชิกฯ https://goo.gl/forms/c3Nx19YMS5ujQqMf1
ชุดที่ 2 : คนในวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นสมาชิก https://goo.gl/forms/Om132gsPfFxKpdcy1
ชุดที่ 3 : คนนอกวิชาชีพ https://goo.gl/forms/Wb7DQHLcpA3H9TJ83
ข้อคิดความเห็ นของสมาชิก และเพื่อนร่ว มวิชาชีพทุกท่ านมีค วามสาคัญ ยิ่ง หากท่ านต้อ งการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสมาคม ความโปร่งใส และการตรวจสอบของท่าน มีความจาเป็นยิ่ง เพื่อให้ เป็นไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาลที่สมาคมฯ กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ และการปรับปรุงข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งกาลังเร่งรัดการดาเนินงานให้
เสนอทันการประชุมใหญ่สามัญประจาปีนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่าน
(ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า สัจจานันท์)
นายกสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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นายกสมาคมฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ใน
วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Executive Board ณ ประเทศเมียนมาร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคม และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมบริหาร EB3 และร่วมประชุม CONSAL ครั้งที่ 18 ณ เมืองเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ ในการนี้นายก
สมาคมฯ ได้รับเชิญเป็น Chair ในการประชุม Parallel session จานวน 3 session นอกจากนี้สมาคมห้องสมุดฯ ยัง
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ได้เสนอ Librarian Outstanding โดย ผศ.ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมห้องสมุดฯ และ
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัล Librarian Outstanding โดยผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การประชุมความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดฯ และสมาคมบรรณารักษ์ฟิลิปปินส์
ตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในลงนามความร่วมมือกับสมาคมบรรณารักษ์ฟิลิปปินส์ นั้น สมาคม
บรรณารักษ์ฟิลิปปินส์ ได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจาปี ของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ และได้ประชุมในกิจกรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การทาวิจัยเอกสารร่วมกันใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) Education
2) Competency
3) Career progression
4) Emerging trends
5) Association
2. การแลกเปลี่ยนบรรณารักษ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์
โดยระยะเวลาที่กาหนดไว้คือ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ค่าใช้จ่ายผู้เดินทางรับผิดชอบเอง ทางฟิลิปปินส์จะช่วยอานวย
ความสะดวกให้ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของ Visiting faculty, Visiting researcher, Visiting librarian
3. การฝึกงานในรูปแบบ Visiting on the job training สาหรับนักศึกษาและบรรณารักษ์ โดยผู้เดินทาง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทางฟิลิปปินส์จะช่วยอานวยความสะดวกให้

สมาคมห้องสมุด รับมอบหนังสือจากบริษัท ทีวี ธันเดอร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด ได้มอบหนังสือจานวน 6 ชื่อเรื่อง ๆ ละ 100 เล่ม รวม
จาวน 600 เล่ม เพื่อมอบด้มอบหนังสือจาก โครงการมอบหนังสือดี สู่ห้องสมุด เพื่อให้สมาคมห้องสมุดฯ นาไปแจก
ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน
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นายกสมาคมห้องสมุด บรรยาย “ห้องสมุดโรงเรียนไทยก้าวอย่างไรในยุค 4.0

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ร่ว มกั บ สมาคมห้ องสมุ ดแห่ งประเทศไทยฯ จั ดงานสั มมนาวิ ชาการเรื่ อง “การสร้า งความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ชาชี พ
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน” ณ ห้องประชุมใหญ่ Meeting Hall ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์( e - Library)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ฯ บรรยายเรื่อง “ห้องสมุดโรงเรียนไทยก้าวอย่างไรในยุค 4.0” และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรง-พันธ์ เจิมประยงค์
อาจารย์ประจา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อเรื่อ ง
“Service Design for Libraries” การเสวนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้าง
การบริหารกับงานห้องสมุดโรงเรียน และการออกแบบบริการในงานห้องสมุดโรงเรียน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติห้องสมุด ตลอดจนผู้สนใจที่
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ และพัฒนาหน่วยงานของตนต่อไป
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การเข้าร่วมประชุมร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน และ ผศ.ดร.ทรงพันธ์
เจิมประยงค์ เป็นผู้แทนสมาคมห้องสมุดฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ณ อาคารรัฐสภา โดย
ผู้แทนสมาคมห้องสุมดฯ ได้ชี้แจงบทบาทของห้องสมุดทั้งด้านการจัดเก็บเพื่อการคงอยู่ และการจัดเก็บเพื่อให้บริการ
และการเข้าถึง ซึ่งประเทศไทยมีห้องสมุดจานวนมาก อีกทั้งปัจจุบันยังมีห้องสมุดดิจิทัล ที่ ไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่และ
สถานที่ นอกจากนี้ยังได้ เสนอกรณีศึกษาเรื่อง การจัดทาหนัง สือเสี ยง หรือ หนัง สืออั กษรเบรลล์จากสิ่ ง พิมพ์ที่ มี
ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้กลุ่มพิการทางสายตา สามารถเข้าถึงได้ ต่อมาเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตเอง ห้องสมุดต้องหยุดบริการ
และลบสื่อที่ผลิตเองหรือไม่ ปัญหาคือ ห้องสมุดจะทราบได้อย่างไรว่ามีการผลิตออกมาเมื่อไหร่ ซึ่งประเทศไทยยังขาด
ระบบการรวบรวมข้อมูลสหบรรณานุกรมที่มีประสิทธิภาพ ควรจะสนับสนุนและให้ความสาคัญแก่หอสมุดแห่งชาติ
ดาเนินการบทบาทนี้

การเข้าร่วมประชุมอนุคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2561 นางสาวสุ จิ ต ร สุ ว ภาพ เป็ น ผู้ แ ทนสมาคมห้ อ งสมุ ด ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะอนุกรรมการดาเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีการนาเสนอผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่สาคัญ การเสนอปฏิทินการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สาคัญในปี 2562 จาก 9
หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนัง สือแห่ง ประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กศน. สสส. สพฐ. กรมอนามัย และ กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม
โดยมี 13 กิจกรรมที่สาคัญ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่ง เสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สัง คมแห่ง การ
เรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564

การจัดทาวารสารห้องสมุดฉบับออนไลน์

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมห้องสมุดฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สมาชิกสมาคมฯ เห็นชอบในจัดทา
วารสารห้องสมุดฉบับออนไลน์แทนฉบับ กระดาษ ในการนี้ สมาคมฯ จะจัดทาวารสารห้องสมุดฉบับย้อนหลังในรูปแบบออนไลน์
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การขยายโอกาสในการเข้าถึงและการ
อ้างอิงบทความในวารสารห้องสมุด สาหรับสมาชิก บุคลากรวิชาชีพ อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และการพัฒนา
บุคลากรวิชาการและวิชาชีพของสมาคมฯ
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ในแวดวงชาวบรรณารักษ์-นักสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Southeast Asia Librarian Award 2018 (เหรียญเงิน) ในการ
ประชุม 17th Congress of Southeast Asian Librarians วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ เมือง Nay Pyi Taw,
Myanmar
รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ สภาบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Congress of Southeast Asian
Libraries- CONSAL) มอบให้กับบรรณารักษ์จากประเทศสมาชิก ที่มี ผลงานดีเด่นและอุทิศตนให้กับวิ ชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ มีบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในมวลหมู่สมาชิกของ
CONSAL ทั้งนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยามบรมราฃ
กุมารี เป็นผู้เสนอชื่อ

ผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ เป็นนักการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิฃาการที่ติพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษประมาณ 70 เรื่อง ทั้งยังเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในระดับชาติ (ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า
1 ล้านบาท) อีกด้วย
ในระหว่างที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิทยบริการ ( ปัจจุบันคือสานักงานวิทยทรัพยากร) เป็น
เวลา 10 ปี (พ.ศ.2548-2558) ได้ ริ เ ริ่ ม งานส าคั ญ อาทิ 1) การจั ด ท าคลั ง ปั ญ ญาจุ ฬ าฯ ( Chulalongkorn
University Intellectual Repository – CUIR) ซึ่งให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย
2) การสร้าง Collection “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ที่ได้พัฒนาเป็นนิทรรศการถาวรดิจิทัลในปัจจุบัน 3) การ
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ข่าวการอบรม-สัมมนาของสมาคมห้องสมุดฯ
วันที่ 2-3 เมษายน 2561 สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมหลักสูตรการซ่อมหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 :
ซึ่งเป็นการอนุรกั ษ์การเย็บเล่มแบบโบราณ ประกอบด้วย การเย็บเล่มแบบกี่ แบบเลื่อนสันฝังด้าย แบบพันลา
มีจานวนผู้เข้ารับการอบรม 13 คน

วันที่ 19-20 เมษายน 2561 สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร
ห้องสมุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม.
วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมหลักสูตร การกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ณ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมหลักสูตร การจัดทาวิจัยสาหรับครู ณ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ขอเชิญสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาวิช าการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์
ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 42 พุทธศักราช 2561 เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์ ใน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานคร กทม.
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ขอเชิญสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “From Open Library to Open
Society” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2018

ขอเชิญสมาชิกสมาคมห้ องสมุด ฯ และผู้ ส นใจ เข้ าร่ว มการสั มมนาวิช าการนานาชาติ เรื่อ ง “Transform Libraries,
Transform Societies” ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ขอเชิญบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เข้าร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง “การรวมตัวกันของห้องสมุดเพื่อพร้อมเผชิญ
กับความท้าทายในอนาคต-ความคิดเพื่อนาไปปฏิบัติ” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 จานวน 13 ราย ดังนี้

1. นายพงศ์พัฒน์ หอมจันทร์
2. นางสาวเปรมสิณี มังจักร
3. นางสาวจิตรา เลี่ยมรัตน์
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย
5. นางสาวเกศินี แสงสาคร
6. นางสาวสายพิณ คชหาญ
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
8. กศน.อาเภอเมืองบึงกาฬ
9. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน
10. นางรพีพร ปรุงสุข
11. นางทรงลักษณ์ สกุลวิจตร์สินธุ
12. นางสาววรัญญา ปุณณวัฒน์
13. นางสาวณัฐวดี บุญวัฒโนภาส

บุคคลตลอดชีพ
บุคคลตลอดชีพ
บุคคลตลอดชีพ
บุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลตลอดชีพ
ตลอดชีพบุคคล
ตลอดชีพบุคคล
ตลอดชีพบุคคล
ตลอดชีพบุคคล

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

นายกสมาคมฯ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
เลขานุการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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
1346
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