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นางสาวปรี ยาพร ฤกษ์ พนิ ัย
ประธานชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา
สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2563
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จาก 5ส ในปี 2548
สู่รางวัล IFLA Green Library Award ปี 2563
ชมรมบรรณำรักษ์ สถำบันอุดมศึกษำ สมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ช.บ.อ.) มีควำมยินดีเป็ น
อย่ำงยิ่งที่ได้ ทรำบข่ำวสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green
Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) จึงขอแสดงควำมชื่นชมต่อ
ควำมสำเร็ จในครัง้ นี ้จำกใจจริ ง
ห้ องสมุดและสถำบันบริ กำรสำรสนเทศต่ำงๆ ในประเทศไทย รวมถึงสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ได้ ร้ ูจกั และทำกิจกรรม 5ส กันมำอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรม 5ส นอกจำกเป็ นกำรรักษำสิ่งแวดล้ อมขององค์กรให้ ดี
ขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นกำรสร้ ำงจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบและข้ อบังคับ อย่ำงเคร่ งครัด
ให้ แก่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ด้ ว ยควำมมุ่ง มั่น ต่อ ยอดจำก 5ส เป็ น 7ส ทำให้ สำนักหอสมุด มหำวิท ยำลัยรั งสิต ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิกำรตำมเกณฑ์ของห้ องสมุดสีเขียว และมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว จึงได้ รับกำรยก
ย่องและได้ รับ เกี ยรติบัตรห้ องสมุดสีเขีย วจำกสมำคมห้ อ งสมุด แห่ง ประเทศไทยฯ ในปี 2560 และ รำงวัล
สำนักงำนสีเ ขียวระดับดีเ ยี่ยม จำกกรมส่ง เสริ มคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิง่ แวดล้ อมในปี 2562
เมื่อ ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนชมรมบรรณำรักษ์ และนักเอกสำรสนเทศ
นำนำชำติ สมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ช.น.ช.) ในวำระ 2562-2563 ท่ำนมีควำมเชื่อมัน่ ดังที่กล่ำวไว้ ใน
ที่ประชุมกรรมกำรบริ หำรของสมำคมห้ องสมุดฯ ถึงรำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award)
ประจ ำปี ค.ศ. 2020 ของสหพัน ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ อ งสมุ ด (International
Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ว่ำห้ องสมุดของประเทศไทยก็มีควำมพร้ อม
เพียงพอที่จะเสนอตัวเพื่อรับรำงวัลนี ้ได้ และในที่สดุ ดร. มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ และบุคลำกรของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิตก็ทำให้ คำกล่ำวนี ้เป็ นควำมจริ งได้ โดยใช้ เวลำไม่นำนนัก
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จำกควำมสำเร็ จในกำรเป็ น ”ผู้รับ” รำงวัลห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี
ค.ศ. 2020 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เป็ น “ผู้ให้ ” ในถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ด้ ำนห้ องสมุดสีเขียวแก่
ห้ องสมุดที่สนใจเข้ ำศึกษำดูงำน กำรนำเสนอบทควำม ตลอดจนกำรเป็ นวิทยำกรบรรยำยเพื่อเผยแพร่ ควำมรู้
และสร้ ำงแรงบันดำลใจ ซึง่ จะทำให้ จำนวนห้ องสมุดสีเขียวเพิ่มมำกขึ ้น และส่งผลถึงสภำวะแวดล้ อมที่ดีแก่โลก
ของเรำเช่นกัน
นอกเหนือจำกกำรแสดงควำมยินดีต่อควำมสำเร็ จนี ้แล้ ว สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตสมควร
อย่ำงยิ่งที่จะได้ รับกำรขอบคุณ ที่ทำให้ ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั แก่ห้องสมุดทัว่ โลก
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ภคพร อามาตย์ มณี ชุ่มอินทรจักร์
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(Thai Private University Library Network) วาระที่ 17
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564)

ในนำมของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้ องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ( Thai
Private University Library Network) ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิต จำกกำรได้ รับรำงวัล IFLA Green Library Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำ
ด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and InstitutionsIFLA)
กำรพัฒนำในทุกด้ ำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของ ดร.มลิวลั ย์
ประดิษฐ์ ธีระ ผู้บริ หำรที่มีควำมคิดที่กว้ ำงไกล แนวทำงที่ห้องสมุดได้ ดำเนินงำนในหน้ ำที่ของกำรบริ กำรวิชำกำร
และกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนกำรพัฒนำงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ไปพร้ อมกับควำมเป็ นต้ นแบบ
ห้ องสมุดสีเขียวทังในประเทศ
้
และเข้ ำร่วมระดับนำนำชำติ ทำให้ ตระหนักว่ำจริ งๆแล้ วไม่ว่ำจะงำนอะไร อำชีพ
ไหน หำกองค์กร และบุคลำกรร่วมมือกันอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ งำนนันย่
้ อมลุลว่ งไปด้ วยดี และนำมำซึง่ ควำม
ปลำบปลื ้มใจ และรำงวัลระดับโลกเป็ นกำรยืนยันควำมสำเร็ จในครัง้ นี ้
หวังว่ำควำมสำเร็ จและทำงที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ ก้ำวเดินไปแล้ ว จะเป็ นแนวทำงกั บ
ห้ องสมุดอีกหลำยๆแห่ง จะได้ ดำเนินรอยตำมเพื่อสร้ ำงห้ องสมุดมหำวิทยำลัยหัวใจสีเขียว เป็ นส่วนหนึง่ ของโลก
สีเขียวได้ อย่ำงภำคภูมิใจต่อไป ขอแสดงควำมชื่นชมและร่วมยินดีอีกครัง้ หนึง่ และหวังว่ำจะมีโอกำสได้ ชื่นชมใน
ครัง้ ต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ปัญญรั กษ์ งามศรี ตระกูล
ผู้อานวยการสานักทรั พยากรการเรี ยนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะกรรมการอานวยการข่ ายงานห้ องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค
IFLA Green Library Award 2020
รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เดือนธันวำคมเป็ นเดือนของวันสิง่ แวดล้ อมไทย ทังนี
้ ้ เนื่องจำกวันที่ 4 ธันวำคมของทุกปี ถูกกำหนดให้
เป็ น "วัน สิ่ ง แวดล้ อ มไทย" โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.)เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ำยน 2534 สื บ เนื่ อ งจำก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย
และสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้ อมโลก เมื่อครัง้ เสด็จออกให้ คณะบุคคลต่ำง ๆ เข้ ำเฝ้ ำถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสดิ ำลัย พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2532
ในโอกำสของเดือนแห่งสิ่งแวดล้ อมไทยในปี 2563 นี ้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรข่ำยงำนห้ องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค(PULINET) ขอแสดงควำมยินดีแก่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่ได้ รับรำงวัล
ชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและ
สถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) โดยในปี 2020
มีห้องสมุดที่สง่ เรื่ องรำวเกี่ยวกับบทบำทของห้ องสมุดกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของโลก และกำรอนุรักษ์ พลังงำน
และทรัพยำกรสิง่ แวดล้ อมเข้ ำประกวดจำนวนกว่ำ 50 แห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลก
IFLA Green Library Award เป็ นรำงวัลที่จดั ให้ มีขึ ้นโดย ENSULIB (Environment, Sustainability
and Libraries) ซึ่งเป็ นคณะทำงำนภำยใต้ IFLA ที่เน้ นในเรื่ องของห้ องสมุดกับสิ่งแวดล้ อม และควำมยัง่ ยืน
กำรจัดงำนประกวดในปี 2020 นับเป็ นกำรจัดครัง้ ที่ 5 แล้ ว
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับกำรตัดสินจำกกรรมกำรจำนวนกว่ำ 30 ท่ำนให้ เป็ นห้ องสมุดที่
ได้ รับรำงวัลชนะเลิศในปี 2020 โดยมีควำมโดดเด่นในด้ านการให้ บริ การแก่ ชุมชนในวงกว้ าง ยึดหลักการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน มีการบริหารจัดการอย่ างมืออาชีพ และเป็ นระบบ นับเป็ นเกียรติและ

รังสิ ตสารสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020

39

ควำมภำคภูมิใจอย่ำงยิ่ง ไม่เฉพำะในประชำคมของมหำวิทยำลัยรังสิตเท่ำนัน้ แต่ยงั นำควำมภำคภูมิใจ และ
ควำมยินดีมำสูช่ ำวห้ องสมุดของประเทศไทยด้ วย
ควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตในครัง้ นี ้ ย่อมไม่อำจมองข้ ำมกำรดำเนินงำนด้ ำน
ห้ อ งสมุด สี เ ขี ย วในประเทศไทย ที่ ริ เ ริ่ ม โดยสมำคมห้ องสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ โดยควำมร่ ว มมื อ ของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และพัฒนำมำเป็ นเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียวที่มีสมำชิกทัว่ ประเทศ
มำกกว่ำ 70 แห่งแล้ ว เป็ นกำรสร้ ำงควำมตระหนักในเรื่ องของกำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทังในวงกำรห้
้
องสมุด และ
วงกำรอื่นๆ
รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับมำในครัง้ นี ้ ย่อมเป็ นผลจำกควำม
ร่วมมือร่วมใจ และควำมทุม่ เทของบุคลำกรของสำนักหอสมุดทุกระดับ สมควรที่จะได้ รับกำรแสดงควำมชื่นชม
และขอให้ รักษำควำมภำคภูมิใจนี ้อย่ำงยัง่ ยืนด้ วยกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไป
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ดร.อารี ย์ ธัญกิจจานุกจิ
ประธานเครือข่ ายห้ องสมุดสีเขียว
สมำชิกเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว ขอแสดงควำมยินดีกบั ควำมสำเร็ จของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิต ในโอกำสที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว ประจำปี 2020 (IFLA Green Library Award)
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เข้ ำร่ วมเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2558 ด้ วยควำม
มุ่งมัน่ ตังใจของผู
้
้ บริ หำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด ร่ วมกับควำมสนับสนุนของผู้บริ หำรมหำวิทยำลัยรังสิต
ส่งผลให้ กำรพัฒนำห้ องสมุดสีเขียวของมหำวิทยำลัยรังสิตเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว สำมำรถผ่ำนกำรตรวจประเมิน
ในระดับ ประเทศตำมมำตรฐำนห้ อ งสมุด สีเ ขี ย ว และสำนักงำนสีเ ขี ย ว ก้ ำวสู่ก ำรบริ หำรจัดกำรและกำร
ให้ บริ กำรห้ องสมุดบนเส้ นทำงสีเขียวในระดับโลก ภำยในเวลำ 5 ปี
ในนำมของเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว ซึง่ เป็ นเครื อข่ำยควำมร่วมมือของห้ องสมุดและศูนย์กำรเรี ยนรู้ใน
ประเทศไทย ที่มีควำมมุง่ มัน่ พัฒนำกำรให้ บริ กำรห้ องสมุดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม มีควำมยินดีและภำคภูมิใจ
ในผลงำนของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย รั งสิต และขอเป็ นก ำลั งใจให้ กำรพัฒนำห้ องสมุดที่ เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม มีควำมต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป
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นายอนันต์ สมมูล
หัวหน้ ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การมหาชน)
"สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็ นห้ องสมุดมหำวิทยำลัยเอกชนอันดับต้ นๆ ของประเทศไทย ที่มี
ผู้บริ หำรและทีมงำนที่เข้ มแข็ง มีศกั ยภำพสูง ไม่เป็ นสองรองใคร" ข้ อควำมนี เ้ ป็ นข้ อควำมที่ผมใช้ นิยำมควำม
เป็ นสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตที่ผมได้ ร้ ู จกั และสัมผัสมำ ร่ วม 10 ปี ในฐำนะเป็ นเครื อข่ำยที่สำคัญของ
งำน "เพื่อนห้ องสมุด" ของห้ องสมุดศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ตังแต่
้ เริ่ มแรก
นับตังแต่
้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ เข้ ำร่ วมเครื อข่ำย เพื่อนห้ องสมุดครัง้ ที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.
2554 ทังผู
้ ้ บริ หำรและทีมงำนก็เอำใจใส่และให้ ควำมสำคัญกับงำนนี ้มำโดยตลอด กำรจัดงำนแต่ละครัง้ ทีม
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต จะมีสว่ นร่ วมในกำรจัดงำนตังแต่
้ เริ่ มประชุมหำรื อกิจกรรมต่ำงๆ ทังกิ
้ จกรรม
กลำงแจ้ ง กำรเสวนำทำงวิชำกำร ขณะจัดงำนก็ร่วมรับผิดชอบเป็ นทีมนำกิจกรรม และร่วมเป็ นวิทยำกร พองำน
เสร็ จก็ร่วมระดมควำมเห็น ถอดบทเรี ยนกำรจัดงำนแต่ละครัง้ อย่ำงสม่ำเสมอ
สิ่งที่ผมสัมผัสจำกกำรได้ ร่วมงำน และติดตำมควำมเคลื่อนไหวของทีมสำนักหอสมุดใน Facebook
รู้ สกึ ชื่นชมผู้บริ หำรและทีมงำนโดยเฉพำะ ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อำนวยกำรสำนักฯ พี่นฤมล พฤกษศิลป์
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิ ค และบริ ก ำร และที ม สำนัก หอสมุด ทุก คน ที่ ท ำงำนทุ่ม เทแรงกำยแรงใจเพื่ อ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตมำตลอด
ต่อมำทรำบว่ำ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยสิต เข้ ำร่ ว มเครื อข่ำยห้ องสมุดสีเขียว (Green Library)
และเริ่ มดำเนินกำรไปสูก่ ำรเป็ นห้ องสมุดสีเขียว และสำนักงำนสีเขียว ผมเองก็เฝ้ ำติดตำมควำมเคลื่อนไหว และ
คอยลุ้นอยู่ห่ำงๆ แต่ในใจไม่ห่วงว่ำจะไม่ผ่ำนกำรตรวจหรื อไม่ เนื่องจำกมัน่ ใจในทีมผู้บริ หำรและทีมงำนของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ว่ำอย่ำงไรก็ต้องผ่ำนแน่ๆ ที่ล้ นุ คือ จะผ่ำนในระดับดี หรื อดีเยี่ยมเท่ำนัน้ ซึง่ ผล
กำรตรวจออกมำก็เป็ นไปตำมคำด แต่ที่ร้ ู สึก "ว้ ำวววว" และน่ำยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งคือได้ รับรำงวัล IFLA Green
Library Award 2020
เนื่องในวำระที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรัง สิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green
Library Award) ประจำปี ค.ศ. 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำ ด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด
(International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ผมในฐำนะเครื อข่ำยเล็กๆ ของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ขอร่วมแสดงควำมยินดี และพลอยยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
มำ ณ ที่นี ้ด้ วย

