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Kanyakarn Nontiwatwanich
Regional Sales Manager, Thailand and Indochina
EBSCO Information Services
Rangsit University Library, The Winner of IFLA Green Library Award 2020
By quick overview, Rangsit University is one of the biggest private universities in Thailand offering a
wide range of undergraduate, graduate, and doctoral degree programs with remarkable faculties
such as the college of medicine, architecture, communication arts, college of dental medicine, and
many more.
By becoming these comprehensive, they should be with academic resources to support. And it is
there, Rangsit University Library, the library that covers a wide range of resources such as books,
journals, magazines, a variety of online databases, etc. And when combined with excellent library
services provided, no doubt that this library is a great resource area for all students.
Besides excellent library service, another bold identity for this library is “environmental focus policy”
such as waste management and recycling policy, electricity and resources project, Greenhouse
gas monthly tracking, and many more.
As The Winner of IFLA Green Library Award 2020- We think they are well deserved!! Their policies
are not just a straight guideline, but we feel like it is “spirit building,” come up with a clear and
actionable plan for all staff and stakeholders, from the library director, librarians, to library patrons.
They are with the same understand, the same direction, the same goal. It could be said that this is
the real success factor for Rangsit University Library.
Finally, we (as EBSCO Thailand team) are really glad for Rangsit University Library's success. We
feel like their intention is now proved by this award. Also, all contributors of this project should be
proud, not only by awarding perspective, but they should be proud of being a role model
demonstrating how to make this world better.
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นายวีระเกียรติ พงษ์ เภตรา
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลิปเน็ทส์ จากัด
ขอแสดงควำมยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
ตำมที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library
Award 2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด (International Federation of
Library Association and Institutions-IFLA) นัน้ ได้ แสดงให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของทังผู
้ ้ บริ หำรมหำวิทยำลัยและ
ผู้บริ หำรสำนักหอสมุดที่ให้ ควำมสำคัญในด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของเจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ท่ำนของสำนักหอสมุด ที่ร่วมแรงร่ วมใจจนเป็ นที่ประจักษ์ ชดั ในระดับนำนำชำติ
ทำให้ ได้ รับกำรยอมรับและมอบรำงวัล อันทรงค่ำนี ้แก่สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ซึ่งถือเป็ นเกียรติที่ไม่
จำกัดเฉพำะแค่มหำวิทยำลัยเท่ำนัน้ แต่ยงั ถือเป็ นเกียรติและควำมภำคภูมิใจต่อประเทศชำติอีกด้ วย
บริ ษั ท ลิ บ เน็ ท ส์ จ ำกัด ขอแสดงควำมยิ น ดี จ ำกใจจริ ง ต่ อ ผู้ บริ ห ำรและเจ้ ำหน้ ำที่ ทุ ก ท่ ำ นของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ที่ ผลงำนดังกล่ำวจะเป็ นแนวทำงให้ แ ก่ห้องสมุดและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่จะได้
นำไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดผลในระยะยำวต่อไป

