
  

   
 

โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ PULINET คร้ังที่ 9 
The 9th PULINET National Conference: Together We Share  

จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุร ี

--------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

การประชุม PULINET วิชาการ เป็นโครงการประชุมวชิาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิก 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจา้ภาพจัดการประชุม และในปี พ.ศ. 2562 ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลยับูรพา ได้รับเกียรตเิป็นเจ้าภาพจดัการประชุม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด 
"Together We Share"  

ในสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ห้องสมุดมีความส าคัญต่อการเป็นศนูย์รวมทรพัยากรสารสนเทศ 
ที่ท าหนา้ที่แบ่งปันและกระจายความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู ้
ที่ส าคัญและได้รบัการพัฒนาในด้านตา่งๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ช่วยให้เข้าถึง
สารสนเทศที่มจี านวนมหาศาล แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีข้อจ ากัดในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือ
อ่ืนๆ  ในรูปแบบภาคี ดังนั้นควรที่จะอาศัยกลไกของเทคโนโลยสีารสนเทศและการรู้เท่าทนัในความเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั เพื่อให้ห้องสมุดตระหนักถึงความส าคัญในการแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะท าให้เครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
3.2 เพื่อให้บุคลากรในสาขาวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหนา้ในการด าเนินงานของห้องสมุด ดา้นการจัดการสารสนเทศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์  ดา้นการบริหารองค์กร  
การจัดการความรู้และดา้นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการน าผลงานวชิาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชงิพัฒนา รวมทัง้จัดท า 
เป็นคลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ 

4.  ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 300 คน ประกอบด้วย 
4.1  ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.2  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ 
4.3  คณาจารย์ นักศึกษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
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5. อัตราค่าลงทะเบียน 
อัตรา 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ช าระเงินระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2561 

สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก 
น าเสนอผลงาน 1,500 2,500 2,000 3,000 

ไม่น าเสนอผลงาน 1,500 2,000 2,000 2,500 
หมายเหตุ   ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน ต้องลงทะเบียนภายในวนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ 
6.2 การน าเสนอผลงานวชิาการ/งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

และนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกคา้สมัพันธ์ และดา้นการบริหารองค์กร การจัดการความรู้  
ทั้งการน าเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ 

6.3 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster 
Presentation) 

6.4 การเผยแพร ่proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

7.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกรท์ี่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 

8. หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย 
8.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการบริการสารสนเทศ 
8.2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM)  
8.3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ 

9. การน าเสนอผลงาน 
9.1 จัดให้มีการน าเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ประเภทน าเสนอดว้ยการบรรยาย  

(Oral Presentation) ผู้น าเสนอผลงานน าเสนอ 10 นาที (PowerPoint) และตอบค าถาม 5 นาท ี
9.2 การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าโปสเตอร์ไปตดิตั้ง ณ ต าแหน่ง 

ที่เจ้าภาพก าหนด และน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 7 นาที และตอบค าถาม 3 นาท ี
9.3 รูปแบบของผลงานทีน่ าเสนอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2019.buu.ac.th 

10. สิ่งที่เจ้าภาพจัดการประชมุจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
10.1 ผลงานวชิาการที่จะน าเสนอประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10.2 การบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10.3 อาหารว่าง อาหารกลางวนั และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
10.4 จัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยก าหนดคา่ทัศนศึกษาแยกจากค่าลงทะเบียน 

การเข้าร่วมประชุม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศกึษา 

และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสารสนเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้   
สร้างความเข้าใจอันด ีและมีความร่วมมือกันอย่างแนน่แฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดบัอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
 

---------------------------------------- 


