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เป็นผู้นาในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ของประเทศไทยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

สารจากนายกสมาคมฯ
สวัสดีปีใหม่ ท่านสมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่าน
งานสมาคมห้องสมุดเป็นงานอาสา ย่อมต้องการ
พลั ง ของกรรมการบริ ห ารสมาคมที่ มี ค วามรู้ ความ
สามารถ และที่สาคัญยิ่งจิตอาสาการอาสามาทางาน
โดยความสมัครใจของตนเอง ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง ความเสียสละ และความรับผิดชอบอย่างสูง
ยิ่งจึงเป็นสิ่ง จาเป็ นยิ่ง เพราะสมาคมเป็ นองค์ กรที่ไ ม่
สามารถให้รางวัลผู้มีผลงานหรือให้คุณให้โทษในทาง
การบริหารผู้ที่ไม่มีผลงาน แต่ประการใดความเข้มแข็ง
ของสมาคมย่อมเกิดจากพลังของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งรายบุคคลและโดยรวม รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกและบุคลากรในวิชาชีพ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ซึ่งจะเป็นพลังต่อไป
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วม การรวมพลังเพื่อใช้ความรู้ความสามารถและ
สร้างคุณูปการให้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาคม องค์กรและวิชาชีพด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์
แห่งตน ย่อมมึความจาเป็นและส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์และการยอมรับของสมาคมวิชาชีพ และบุคลากร
วิชาชีพด้วย
จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านรวมพลังเพื่อสมาคม องค์กรและวิชาชีพ เพราะสมาคมและทุกท่าน คือ
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพ และการเป็นที่ยอมรับในสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
นายกสมาคม
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งานศิริมงคลนพรัตน์ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์ อินทรามะ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ จัดงานศิริมงคลนพรัตน์ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
และ รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์ อินทรามะ ในโอกาสอายุครบ 96 ปี พร้อมทั้งทาบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

กองทุนอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนกองมรดก อาจารย์ อุทัย ทุติยะโพธิ มอบทุน กองทุนอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ จานวน 1 ล้านบาท ให้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อพัฒนาสมาคม บุคลากรและวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2561
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การจัดอบรมบรรณารักษ์ สปป. ลาวและการลงนามความร่วมมือ (MOU)
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับมูลนิธิทวีปัญญา และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด
อบรมบรรณารักษ์ สปป. ลาว ในหัวข้อ “การบริหาร การจัดการ และบริการของห้องสมุดในยุคดิจิทัล ” เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านนบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดของ สปป. ลาว สร้างความร่วมมือและเป็นแกนนาในการ
พัฒนาภูมิภาค โดยมีบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด สปป.ลาว เข้ารับการอบรมจานวน 45 ณ เมืองหลวง
พระบาง สปป. ลาว เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561
ในการนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทยฯ กับสมาคมห้องสมุด สปป.
ลาว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมฯ นางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคมฯ ผู้แทน
จากมูลนิธิทวีปัญญา และนางสาววรรษมน เสาวคนธ์เสถียร มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางเรือของห้องสมุดประชาชนหลวงพระบาง

การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับบริษัท Futurenuri ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและ
แนวโน้มใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีของห้องสมุดและการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องสมุดยุคดิจิทัล ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจานวน 120 คน ในการนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยูร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
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การประชุม "2018 OCLC Asia Pacific Regional Council Conference, ณ Royal Orchid
Sheraton Hotel & Towers
คณะกรรมการ OCLC Asia Pacific Regional Council จัดประชุมเครือข่ายเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อ
“Change the Game”ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561
ในการนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ มีบรรณารักษ์
จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และมีบรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักวิชาชี พ
ที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ไทย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย จีน
เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน กาตาร์ และออสเตรเลีย

การสร้างเครือข่ายกับสมาคมห้องสมุดสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
ศาสตราจารย์ ดร .ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง Libraries
and Librarianship in Thailand ในการประชุมทางวิชาการประจาปีของสมาคมห้องสมุดแห่งสาธารณรัฐ
5

ประชาชนจีนไต้หวัน (Library Association of the Republic of China -Taiwan) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561
และบรรยายพิเศษ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก Graduate Institute of Library & Information
Studies (GLIS), National Taiwan Normal University (NTNU) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561
ในการนี้นายกสมาคมห้องสมุดฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของทีระลึกในนามสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ให้กับสมาคมห้องสมุดไต้หวัน โดย Professor Dr. Hao-Ren Ke นายกสมาคมห้องสมุดไต้หวันเป็น
ผู้รับมอบและมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ และการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศไต้หวันต่อไป

โครงการ Library: Care the Bear
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความสาคัญของการลดปัญหาโลก
ร้อน (global warming) โดยได้จัดทามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุด
สีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก ได้ขยายผลการดาเนินการโดยการจัดทาโครงการ Library : Care the Bear
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตสานึก และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และดาเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่ มีการดาเนินการด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลก

6

การแปลคู่มือการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟลา ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๒
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปลคู่มือการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนอิฟล่า
ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นคู่มือสาหรับห้องสมุดโรงเรียน ตามที่ International Association of School
Librarianship (IASL) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ ให้แปล IFLA School Library Guidelines, 2nd revised edition
เป็นภาษาไทย คณะผู้ดาเนินการประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ที่ปรึกษา
2. ดร. ประจักษ์ วัฒนานุสิทธ์
ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย
ประธานและบรรณาธิการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สลิลา ศรีรัตนบัลล์
คณะทางาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมนาด บุญอารีย์
คณะทางาน
7. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
คณะทางาน
8. อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
คณะทางาน

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย นาง
กิ่งแก้ว อ่วมศรี เป็นผู้แทนสมาคมเข้าประชุม ใน พ.ศ. 2561 นอกจากจะเป็นการเริ่มทศวรรษใหม่ของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติแล้ว ยังเป็นวาระพิเศษของการเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ซึ่งสหประชาชาติได้กาหนด
ไว้ ตรงกับวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีด้วย ประเด็นที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และภาคีสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดฯ จะเข้าไปมีบทบาทร่วมคือ การจัด “พื้นที่สาธารณะ” ซึ่งได้มีการระบุถึง “ห้องสมุด” ด้วย เพื่อส่งเสริมให้
เกิดกลไกหรือแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเชื่อมนโยบายในระดับพื้นที่กับการพัฒนาตามแนว
ยุทธศาสตร์ช าติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิ ดการศึกษา วิจัย เพื่อให้ไ ด้มาซึ่ง พื้ นที่สาธารณะ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นที่สาธารณะนาร่องอย่างเป็นรูปธรรม
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คณะทางานจัดทาข้อเสนอนโยบายระบบบริหารจัดการหนังสือและการส่งเสริมการอ่าน
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญเป็น คณะทางานจัดทาข้อเสนอนโยบาย ระบบบริหารจัดการ
หนัง สือ และการส่ง เสริมการอ่าน ของ สานัก งานเลขาธิ การสภาการศึกษา โดยมี น างสาวปรีย าพร ฤกษ์ พินั ย
ประธานแผนกวิชาการ และนางอังสนา เกิดบุญส่ง ประธานชมรมบรรณารักษ์โรงเรียน ร่วมเป็นคณะทางานในนาม
สมาคม ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะบรรณารักษ์อาวุโส ได้แก่ นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์ นางเพ็ญสุวรรณ
นาคะปรีชา นางสาววารุณี ลายอง และนางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นด้วย

ข่าวชมรมในสังกัดสมาคมห้องสมุด ฯ
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา จัดสัมมนาฯ และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา จัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี 2561 ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ – บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด (Rethinking and reinventing
the library from perspective of the user’s context) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 และการสัมมนาวิชาการ
ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจาปี 2561 เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพ
บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” (Challenges Librarians and Informationists are Facing) ณ โรงแรมทีเค
พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีวิทยากรหลัก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพัน ธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีวิทยากรจากหลายหน่วยงาน เช่น นายทรง
เกียรติ ปัญจมาโนชญ์ จากสถาบัน AIS Academy นางจิราภรณ์ ศิริธร จาก ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และนางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ จาก มิวเซียมสยาม โดยมี นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ เป็นผู้ดาเนินรายการ และ
มีกิจกรรมเสวนากลุ่มของผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย
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ข่าวการจัดประชุม สัมมนา อบรมของสมาคมห้องสมุดฯ
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการ “การผลิตและพัฒนาครู
บรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล” ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.conference.sru.ac.th/husolib/?page_id=66

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว Library :
Care the Bear ณ ห้องประชุมสุกรี เจริญสุข ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
หลังจากงานแถลงข่าว จะเป็นการเสวนา เรื่อง “สภาวะโลกร้อน...ผลกระทบต่อประเทศไทย” สาหรับช่วงบ่ายจะ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการลดโลกร้อนแบบ Eco Library และกรณีศึกษา”
 สมาคมห้อ งสมุดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดประชุมวิชาการทางวิชาการและนานาชาติ เรื่อ ง
“บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด” และประชุมใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2561 วันที่ 2022 มีน าคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุม วิ ท 11 รายละเอี ยดติ ดตามได้ ที่ www.tla.or.th
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 สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมหลักสูตร การซ่อมและบารุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ณ สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561

 สมาคมห้องสมุดฯ จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สาหรับห้องสมุดโรงเรียน
ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน ตุลาคม 2561 จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย
สามัญบุคคลตลอดชีพ
2. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
นิติบุคคลรายปี
3. นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย
สามัญบุคคลตลอดชีพ
4. นางศลิษา ร้อยศรี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
5. โรงเรียนเซนต์โยเชพทิพวัล
นิติบุคคลรายปี
สมาชิกใหม่ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 จานวน 8 ราย ดังนี้
1. นายประจักร สีปุ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
2. นายพงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอทองผาภูมิ นิติบุคคลรายปี
4. โรงเรียนวัดคลองยอ
นิติบุคคลรายปี
5. นางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ
สามัญบุคคลรายปี
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6. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอสามพราน นิติบุคคลรายปี
7. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว
สามัญบุคคลตลอดชีพ
8. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
นิติบุคคลรายปี
สมาชิกใหม่ ประจาเดือน ธันวาคม 2561 จานวน 20 ราย ดังนี้
1. สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร นิติบุคคลรายปี
2. นายณัฐชนน เฟื่องนิภากรณ์
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
3. นางพรรณิภา จันทรโสตถิ์
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
4. นางสุนทรี คุณา
สามัญบุคคลตลอดชีพ
5. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นิติบุคคลรายปี
6. นางวราวรณ วีร์วรวงศ์
สามัญบุคคลตลอดชีพ
7. นายณัฐวุฒิ มาจันทึก
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
8. สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นิติบุคคลรายปี
9. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
สามัญบุคคลตลอดชีพ
10. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
นิติบุคคลรายปี
11. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
นิติบุคคลรายปี
12. ดร.อมร เพชรสม
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
13. โรงเรียนวัดหนองสมาน
นิติบุคคลรายปี
14. โรงเรียนตะพานหิน
นิติบุคคลรายปี
15. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอาเภอลอง นิติบุคคลรายปี
16. นายนิค ศรีรัฐ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
17. โรงเรียนบ้านโนนค้อ
นิติบุคคลรายปี
18. ห้องสมุดประชาชน 'เฉลิมราชกุมารี'' อาเภอองครักษ์ นิติบุคคลรายปี
19. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
นิติบุคคลรายปี
20. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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นิติบุคคลรายปี

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

นายกสมาคมฯ
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์
เลขานุการ

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
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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