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สารนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ที่ได้
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดที่ 38 พ.ศ. 2562-2563 เข้ามาบริหารสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ด้วยอุดมการณ์ และความมุ่งมั่น ในการที่จะพัฒนาสมาคมห้องสมุดฯ และวิฃาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความมั่นคง โดยจะดาเนินพันธกิจสู่วิสัยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามผลงานของสมาคมห้องสมุดฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ
เว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ เฟชบุ๊กสมาคมห้องสมุดฯ ตลอดจนไลน์สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ
สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นสาคัญของคณะกรรมการชุดนี้ คือ เป็นผู้นาการพัฒน าวิชาชีพ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย " โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ 4 ประการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปี จากวันนี้เป็นต้นไป ภารกิจของคณะกรรมการบริหารทุก
ท่าน จะช่วยกันดาเนินแผนงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
โดยสมาคมห้องสมุดฯ ขอให้
สมาชิก อาจารย์ บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจ
ทุกท่าน ได้เป็นกาลังใจและสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมห้องสมุดฯ เพื่อให้ภารกิจที่วางไว้ บรรลุ
ตามเจตนารมณ์และชื่อเสียงของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สืบไป

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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การส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (2562-63)
วันที่ 27 เมษายน 2562 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ชุดที่ 37 และส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 38
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (พ.ศ.2562-2563) ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ได้แก่
ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ดารงตาแหน่งนายกสมาคม โดยมีอุปนายก จานวน 3 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.
น้าทิพย์ วิภาวิน

คณะกรรมการบริหารชุดเก่า (ชุดที่ 37) ส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 38)

การประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปี 2562-2563
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์.ดร.ทัศนา หาญพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ราไพ
เปรมสมิทธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน พร้อมด้วยนางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคม ร่วมประชุม
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ สมาคมห้องสมุดฯ ปี 2562-2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานสมาคมฯ กรุงเทพมหานคร
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วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ สมาคมห้องสมุดฯ ปี 2562-2563
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมก ารบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 สมาคมห้องสมุด ฯ โดยวาระการประชุมที่สาคัญ คือ การพิจารณาวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ปี
2562-2563 โดยได้ผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย
สาหรับวิสัยทัศน์ของสมาคม ห้องสมุด ฯ คือ “เป็นผู้นาการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่
เข้มแข็งของประเทศไทย"
ส่วนแผนยุทธศาสตร์ สมาคมห้องสมุดฯ ปี 2562-2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพให้มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองวิทยฐานะเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย /ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา /องค์การทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและนานชาติ เพื่อการพัฒนา
ห้องสมุดและบุคลากรในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็งมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัด การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์
ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 26
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สาหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ได้แก่
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดนิทรรศการของห้องสมุดทั่วประเทศเรื่อง พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2562
อัตราค่าลงทะเบียนรวมเอกสารการประชุม
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ 1,250 บาท
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม คนละ 1,450 บาท
หลังวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สมาชิกสมาคมห้องสมุด คนละ 1,450 บาท
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม คนละ 1,650 บาท
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2VOgj3P
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ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศไทย – เกาหลี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย นางสาวสุจิตร
สุวภาพ เลขานุการสมาคม นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2 ร่วมประชุมกับผู้แทน
บริษัท FutureNuri Korea เพื่อหารือการจัดสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งวางแผนที่จะมีขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2562
นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานสมาคมห้องสมุดฯ กรุงเทพมหานคร

ดูงานสถานที่เตรียมจัดประชุมสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน อุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.
ทัศนา หาญพล อุปนายกสมาคม และนางสาวสุ จิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคม ร่วมดูงานสถานที่เตรียมจัดประชุม
สัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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จัดทาหลักสูตรการอบรมครูบรรณารักษ์ สถาบันคุรุพัฒนา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคม นางสาวสุจิตร สุวภาพ
เลขานุการสมาคม นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัยและนางสาวพิมลอร ตันหัน ประธานแผนกวิชาการ พร้อมด้วย
นางอังสนา เกิดบุญส่ง ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ และนางวีระวรรณ วรรณโท อดีตประธาน ชมรมบรรณารักษ์
โรงเรียน ร่วมกันจัดทาข้อมูลหลักสูตรครู เพื่อเสนอต่อสถาบันคุรุพัฒนา ณ สมาคมห้องสมุดฯ

กิจกรรม โครงการ Library: Care the Bear
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ
นางสาวสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคม ร่วมในกิจกรรม โครงการ Library: Care The Bear สู่ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
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หอสมุดแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการประจาปี เรื่อง “Innovation Start@Library”
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจาปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด ...จุดเริ่มต้นแห่ง
นวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักหอสมุดแห่งชาติ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ วัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย
(Reading Culture: The Promotion of Reading Culture among Thais) และนายพนมบุตร จันทรโชติ รอง
อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้กาหนดจัด ขึ้น 2 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และผู้สนใจ จานวน 200 คน

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดโครงการเกื้อหนุนสังคมและผู้ด้อยโอกาส
คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) โดย ประธาน รองประธานและ กรรมการบริหาร ชพ. จัด
งานโครงการเกื้อหนุนสังคมและผู้ด้อยโอกาส ในปี 2562 ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุ กูล ต. สามพระยา อ . ชะอา จ . เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในการนี้ทาง
ชมรมฯ ได้นาหนังสือนิทาน หนังสือภาพเครื่องใช้ต่างๆ และได้บริจาคเงิน จากผู้มีจิตศรัทธา รวมจานวน 97,093 บาท
มอบให้ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการศึกษา และการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันต่อไป
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Meet & Brunch @ Geothe Library
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดฯ เข้าร่วมงาน Meet & Brunch
ณ ห้องสมุด Geothe ถนนสาธร กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมห้องสมุด และ
สมาคม /มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการระหว่างสถาบัน ในการก้าวเข้าสู่
นวัตกรรมการเรียนรู้

เยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
นาโดยศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุด พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อดีตนายกสมาคมห้อ งสมุด พร้อมทั้ง รายงานการเลือก ตัง้ คณะกรรมการ
บริหาร และการคัดเลือกนายกสมาคมห้องสมุด คน ใหม่ พร้อมขอข้อแนะนาด้าน ทิศทางการพัฒนาสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประเด็นที่ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อยากฝากให้คณะกรรมการ
บริหาร และสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ดาเนินการต่อคือการประสานสมาคมห้องสมุดในแถบอาเซียน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างเครือข่ายห้องสมุดต่อไป
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รับรองสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562 ดังนี้
1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นิติบุคคลรายปี
2. โรงเรียนบ้านดินจี่
นิติบุคคลรายปี
3. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
นิติบุคคลรายปี
4. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
นิติบุคคลรายปี
5. นางวรรณนิศา เพชราภรณ์
สามัญบุคคลตลอดชีพ
6. โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
นิติบุคคลรายปี
7. ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
นิติบุคคลรายปี
8. นายสรพล ขาวสะอาด
สามัญบุคคลตลอดชีพ
9. ดร.โชคธารง จงจอหอ
สามัญบุคคลรายปี
10. นายวิชิน คาสุข
สามัญบุคคลตลอดชีพ
11. นางสาวบุรัสกร จันทนราช
สามัญบุคคลตลอดชีพ
12. นางสาวพัชรีพร ชูศรีทอง
สามัญบุคคลตลอดชีพ
13. นางสาวขนิษฐา คาลอย
สามัญบุคคลตลอดชีพ
14. นางศรีสุภา นาคธน
สามัญบุคคลตลอดชีพ
15. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
นิติบุคคลรายปี
16. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิติบุคคลรายปี
17. โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
นิติบุคคลรายปี
18. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นิติบุคคลรายปี
19. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติบุคคลรายปี
20. นางสาวนงค์นุช ยะราช
สามัญบุคคลตลอดชีพ
21. นางนภาพร เคนคาภา
สามัญบุคคลตลอดชีพ
22. นางกมลทิพย์ วรรโณภาส
สามัญบุคคลรายปี
23. นางสาวศศิธร กาญจนสิน
สามัญบุคคลรายปี
24. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาเชียงใหม่
นิติบุคคลรายปี
25. นายปริวัฒน์ สมจันทร์
สามัญบุคคลรายปี
26. นายวุฒิชัย ทองชื่น
สามัญบุคคลตลอดชีพ
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นิติบุคคลรายปี
28. นางสาวสุพัตรา พรมพันห่าว
สามัญบุคคลรายปี
29. นายสุทธิรักษ์ โกช่วย
สามัญบุคคลตลอดชีพ
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30. นางวนิดา หลักทอง
31. นายสมภพ อยู่ยงสินธ์
32. นางสาวโสภา กาเด็ดบาวา
33. สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย
34. นางนฤมล ใจกล้า
35. นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
36. นางรัชดา ศรีปาน
37. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
38. ดร. เนตรนภา โพธิ์สาวัง
39. นางสาววิลาวรรณ พุ่มเกิด
40. นางสาวเจนจิรา เสนาภักดี

สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ

คณะผู้จัดทา
ศาสตราเมธีสุวคนธ์ 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 กรุงเทพมหานคร 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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