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ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
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เป็นผู้นําการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งของประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมห้ องสมุดฯ
เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ อาจารย์ บรรณารักษ์และนักวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน
ข่ า วสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 3
ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ ๆ หลายกิ จ กรรม เช่ น จั ด งานสั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 43
พุทธศักราช 2562 เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม
2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 จัดงาน “งานศิริมงคลศรีนพรัตน์แด่
ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และรศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ” และพิธีทําบุญสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ณ สํานักงานสมาคมฯ ตลอดจนพิธีเปิด “ห้องประชุมอาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ”
นอกจากนี้ กรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ยังได้เยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกสถาบัน
ปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เพื่อสํารวจข้อมูลสําหรับการพัฒนาฐานข้อมูลพระไตริฏก
นานาชาติ ตลอดจนเยี่ยมชมห้องสมุดในบ้าน ศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ และขอต้อนรับสมาชิกสมาคม
ห้องสมุ ดใหม่ จํานวน 35 คน สําหรับข้ อมูลรายละเอียดท่านสามารถติ ดตามจากข่าวสารสมาคม
ห้องสมุดฉบับนี้ได้ค่ะ

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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กิจกรรรมสมาาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมมห้องสมุดฯ จัดงานศิริมงคคลศรีนพรัตน์: ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชววลิต และรศ. ดร.นวนิตย์ อินทรามะ
และพิธีธที ําบุญสมาคคมห้องสมุดแห่
แ งประเทศไททยฯ
สมาคมห้องสสมุดแห่งประเเทศไทยฯ ได้จัจดงานทําบุญสมาคมฯ
ญ
พรร้อมกับงานศิศิริมงคลศรีนพรั
พ ตน์
ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส
น ชวลิต และรศ.ดร.นนวนิตย์ อินทรรามะ เมื่อวันที่ 21 กันยายยน 2562 ทีผ่ผ่ านมา เพื่อ
แสดงมุทิทติ าคารวะแดด่ครูอาจารย์ผูผปู้ ระสิทธิ์ประะสาทวิชาบรรรณารักษศาสสตร์
ทั้งนี้ นอกจากจากได้รับเกีกียรติจาก รศศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ อดีตนายกสมาาคมฯ ชุดที่ 18 (2522-23)
แล้วยังไดด้รับเกียรติจาก
า อาจารย์กรุณา สมบูรณ์
ณกุล ดร.สมพิพิศ คูศรีพิทกษ์
กั รศ.ดร.พิมมลพรรณ ปรระเสริฐวงษ์ เรรพ
เพอร์ ผูทรงคุ
ท้ ณวุฒิทมีมี่ คี ุณปู การต่อวงการวิ
อ
ชาชีชีพบรรณารักษ์ท้งั สิ้น ตลออดจน ดร.กฤษษฎา เสกตระะกูล รอง
ผู้จัดการร ตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประะเทศไทยฯ ภาคีเครือข่ายรระหว่างสมาคคมห้องสมุดฯ

พิธเี ปิด “ห้องประชุม อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ” ณ ชั้น 4 อาคารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีเปิดห้องประชุม อาจารย์
อุทัย ทุติยะโพธิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ญาติผู้น้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ อ.อุทัย ทุติยะโพธิเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง สําหรับห้องประชุม อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ
สมาคมฯ ได้นําเงินบริจาคจากกองทุนอุทัย ทุติยะโพธิ จํานวน 3 แสนบาทมาดําเนินการปรับปรุงห้องชั้น 4 อาคาร
สมาคมฯ จัดทําเป็นห้องประชุมเพื่อใช้ในกิจกรรมการประชุมและจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยได้ตั้งชื่อเพื่อ
เป็นเป็นเกียรติและรําลึกถึงคุณูปการของอาจารย์อุทัย ที่มีต่อวงการห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
ทั้งนี้ อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ ถือเป็นบุคคลสําคัยและทําคุณประโยชน์ในแก่แวดวงวิชาชีพบรรณารักษ์ใน
ประเทศไทย โดยเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งหอสมุดศิริราช จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิ ทยาลัยรังสิต เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ ๆ ในสมาคมห้องสมุ ดแห่งประเทศไทยฯ และ
คณะกรรมการบริ หารห้องสมุดสถาบันอุ ดมศึกษา รวมทั้ งยั งได้รับเชิญ เป็นอาจารย์ พิเศษ เพื่อสอนในสาขาวิช า
บรรณารักษศาสตร์ให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งอีกด้วย
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เยี่ยมชมห้องสมุดในบ้าน ศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เยี่ยมชมห้องสมุดในบ้าน ศ.ดร.ธงทอง
จันทรางศุ นับเป็นบ้านหนังสือเกือบ 100% ทุกห้องเต็มด้วยหนังสือทรงคุณค่า ไม่สามารถแยกเล่มใดออกจากห้องได้
เลย เพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวและ ความทรงจํา บ่งบอกถึงตํานานอันยาวนาน สมาคมฯ จะจัดกิจกรรม อีกครั้ง ที่
บ้าน ศ.ดร.ธงทอง โปรดติดตาม และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อันทรงคุณค่ากับบุคคลต้นตํานาน

สํารวจ“หอพระไตรปิฏกนานาชาติ วัดชลประทานรังสฤษดิ์” จ.นนทบุรี
วันที่ 28 กันยายน 2562 คณะผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯได้สํารวจหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
วั ด ชลประทานรั ง สฤษดิ์ อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และจั ด เตรี ย มทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล
พระไตรปิฎกนานาชาติสําหรับการศึกษาและค้นคว้า โดยมี อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนสายปัญญาฯ นางอุสนี ณ
ระนอง ผู้ประสานงานและให้การต้อนรับ
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แวดวงห้องสมุด
อาลัย “รศ.ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์” อดีตกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 20 พ.ศ. 2526-2527
รศ.ดร.ประภาวดี สื บ สนธิ์ อดี ต กรรมการบริ ห ารสมาคมฯ ในตํ า แหน่ ง
ประธานแผนกวิชาการ ชุดที่ 20 พ.ศ. 2526-27 และอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อ
วงการวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กันยายน
2562 สิริรวมอายุได้ 72 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดง
ความอาลัยมา ณ ที่นี้ และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Library Innovation Transformation : Digital library,
contents management & web portal
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับบริษัท FutureNuri Koreaจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมห้องสมุด : ห้องสมุดดิจิทัล การจัดการข้อมูลและการเข้าเว็บท่า เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์
และผู้จัดการระบบห้องสมุดอัตโนม้ติ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงพัฒนาการและการจัดการนวัตกรรมห้องสมุดซึ่ง
มีความก้าวหน้าและน่าจะเป็นมิติใหม่ในวงการวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีกําหนดจัดในวันที่ 21
ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับ
ประกาศนียบัตรอีกด้วย

โครงการ Library Care the Bear สู่ภูมิภาค : จังหวัดเชียงราย
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัย
แม่
ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Library Care the Bear สัญจรสู่ภาคเหนือ เป้าหมายที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อร่วมกันสร้างจิตสํานึกและเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ
ห้องคํามอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.tla.or.th

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดโครงการสาระสังสรรค์และเสวนา
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ จัดโครงการสาระสังสรรค์และเสวนาเรื่อง
“หนังสือหายากและเอกสารโบราณจากตํานานสู่กาลปัจจุบัน โดย อาจารย์เทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมฯ พร้อมด้วยการจัดงานมุทิตาจิตแสดงคารวะแด่ผู้
อาวุโสในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สุขุมวิท 21 ทั้งนี้ ในการสัมมนา
ได้รับเกียรติจาก ดร ม.ร.ว.รุจยา อาภากร เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน
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ชมรมห้องสมุดเฉพาะจัดโครงการเกื้อหนุนสังคมและผู้ด้อยโอกาสในปี 2562
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ หารชมรมห้องสมุดเฉพาะ จั ดงานโครงการ
เกื้อหนุนสังคมและผู้ด้อยโอกาสในปี2562 ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในการนี้ทางชมรมฯ ได้นําหนังสือนิทาน หนังสือ
ภาพเครื่องใช้ต่างๆ และได้บริจาคเงินจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการศึกษาและการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
ต่อไป

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
สมาคมห้องสมุดฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 จํานวน 35 ราย
ดังนี้
1. นางปวีณา เพิ่มผล
2. นางจันทิราภรณ์ ผูกจิตร
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
5. นายปิยพงศ์ วงศ์อมรินทร์
6. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
7. นางสาวนุชนาฏ บุญมา
8. นางสาวพิณทิพย์ เกิดผลานันท์
9. นางสาวสุพัตรา สังคนานนท์
10. นางสาวขวัญหทัย โพธิ์ทอง
11. นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี
12. นางบุษวรรณ เกตุแก้ว

วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
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13. นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง
14. นางสาวกิจจา เถื่อนใย
15. นางอุษณีย์ ยาโกะ
16. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
17. นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
18. กรมอุตุนิยมวิทยา
19. นายธนิสร อินตะนัย
20. นายพัลลภ เพ็ชรไชย
21. นางวัลลภา อรุณพัลลภ
22. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23. ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24. นางสาวจินตนา บัวหลวง
25. กนกพร จิตอักษร
26. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้
27. นายทศพร ศิรโิ ชคทรัพย์
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
30. นางสาววารุณี เมธวิริยศักดิ์
31. พระมงคล มงฺคโล
32. นางสาวพัทธ์ธีรา โมกหอม
33. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
34. หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
สถาบันปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
35. นางสาวสุจิตตา ชั้นไพบูลย์

สามัญบุคคลตลอดชีพ
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
บุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี
นิติบคุ คลรายปี
สามัญบุคคลตลอดชีพ
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
สามัญบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
นิติบุคคลรายปี
วิสามัญบุคคลรายปี

คณะผู้จัดทํา
ศาสตราเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
ดร.นฤมล รื่นไวย์
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางอังสนา เกิดบุญส่ง
ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ
นางสาวสุจิตร สุวภาพ
เลขานุการสมาคมฯกองบรรณาธิการ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร10240
โทรศัพท์ 0-2734-9022-23 โทรสาร 0-2734-9021
Website www.tla.or.the-mail tla2497@yahoo.comLine id: tla2497

