
ที ่อว ๖๗.๐๙/              หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร ์ 
    เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐   

  มีนาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ ๘ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส านักวิทยบริการ/ส านักหอสมุด/  
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา/หัวหน้าห้องสมุด/หัวหน้าสาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ด้วยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาความ

ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสี เขียว ครั้ งที่  ๘ ประจ าปี  ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่  

๑ เมษายน ๒๕๖๕  ก าหนดจัดกิจกรรมสัมมนาแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting    มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

สมาชิกเครือข่ายฯ ได้หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไป

ปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

ในการนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเข้า

ร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอ่ืน ๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมการ

สัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  

https://www.tu-library.com/greenlib/ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล) 
  ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 
คุณกวินทรา  จุฑะพันธุ์    
โทรมือถือ ๐๘๗๕๔๖๗๐๙๒ email kawintra@tu.ac.th  เว็บไซต์ลงทะเบียน 

๑๑๖

๑

https://www.tu-library.com/greenlib/


โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  
ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2565 

หลักการและเหตุผล 

 “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งก าหนดขอบเขตความร่วมมือไว้ดังนี้  

1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาคี

เครือข่ายความร่วมมือ 
3. ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
5. การด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันมีห้องสมุดสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในสังกัดกรม กองต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
ภาคีความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวกว่า 70 แห่ง โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมหลัก ในการพัฒนาการ
ให้บริการ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านรูปแบบของการประชุมหน่วยงานภาคีความร่วมมือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม/สัมมนาต่างๆ ซึ่ง
ความร่วมมือที่เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย 
ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน มีการแบ่งปันองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ เพ่ือสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานของความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ได้ต่อไปในอนาคต 

ด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศไทยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับปานกลาง ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนี้ถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก าลังถูกคุกคามอย่างหนักด้วยความเจริญของสังคม ซึ่ง 
“ห้องสมุด” ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย บทบาทการเป็นองค์กรที่
รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
กิจกรรมที่จะช่วยปกป้องและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

ในการนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 จึงได้จัดกิจกรรมผ่าน
เวทีการสัมมนาแบบออนไลน์ เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 



วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือการบริหาร

จัดการห้องสมุดสีเขียว และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 

 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

รูปแบบการจัดงาน 

 สัมมนารูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  

กลุ่มเป้าหมาย  

1. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
2. ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศูนย์สารสนเทศ กรม กอง

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 

การลงทะเบียน 

 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ที่ https://www.tu-library.com/greenlib/  
           โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานในภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เพ่ิมเติมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. หน่วยงานในภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
 
 
 
 

https://www.tu-library.com/greenlib/


ก าหนดการ 
โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  

ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2565  
 
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

08.30 น.  เปิดห้องประชุม Zoom meeting  
09.00 - 9.15 น.  พิธีเปิด  

 - กล่าวรายงาน 
                      โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล  

       ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
- กล่าวเปิดการสัมมนา  
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา 
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

09.15 - 10.10 น. การบรรยายเรื่อง Smart City for SDGs @TU 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา  
         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10.10 – 11.00            การบรรยายเรื่อง ก๊าซเรือนกระจกกับการจัดการขยะ: กรณีศึกษาการจัดการขยะของ 
                               เทศบาลนครล าปาง และกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิสชา ธนตระกลศรี 
              ผูช้่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
11.00 – 11.10 น.   พักเบรค 
11.10 – 12.00 น.  การบรรยายเรื่อง การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี 
         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12.00 – 12.15 น.  เล่าสู่กันฟังกับชมรมห้องสมุดสีเขียว 
  โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 
        ประธานชมรมห้องสมุดสีเขียว 
12.15 – 12.20 น.  ปิดการสัมมนา  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล  
      ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 


