


  

   
 

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 
 

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



  

 
 

ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 
(The 9th PULINET National Conference) PULINET 2019 : Together We Share 

วันที่ 9-11 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี 

 
วันอังคำรที่ 8 มกรำคม 2562 
14.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร    

ผู้น าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแปซิฟิก  
(หากท่านที่ไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาติดได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.) 
 

วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  ชมนิทรรศการและผลงานการน าเสนอประเภทโปสเตอร์ 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  

และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  
มอบรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

09.15 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง  Open Library Data and Embrace the World Library Linked   
   โดย Dr. Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Taiwan Normal  

University (NTNU)  
10.15 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges 

and Experiences โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager,  
Gale, A Cengage Company 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ  

โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช  Regional Sales Manager, Thailand & 
IndoChina, EBSCO Information Service 

11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง The Future of Library in Disruptive Technology 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12.00 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยวิทยากรผู้แทนจาก Elsevier Thailand 
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 13.30 น. การบรรยายเรื่อง Workflow and Tools โดย Mr. Dan Sewell, Product Manager, 

Acu-Ed Tech 
13.30 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

และความยิ่งใหญ่ขององค์กร โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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15.00 – 15.15 น. การบรรยายเรื่อง Learning Transformation and Online Education                         
โดยคุณวรรธนา พันธ์สว่าง, Manager-McGraw-Hill Education Thailand 

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 18.30 น. การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 
   กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
   กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ 
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 
08.30 – 12.30 น. น าเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จ าแนกตามกลุ่ม 1-3 
   พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธิ์ 

    โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 
    ผู้อ านวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
14.30 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลส าหรับผู้น าเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ 
   พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป 
   รับประทานอาหารว่าง 
16.00 – 17.00 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วันศุกร์ที่ 11 มกรำคม 2562 
07.30 – 17.00 น. ทัศนศึกษา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ PULINET คร้ังที่ 9 : Together We Shere 

ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุร ี

จัดโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1) ชื่อ- สกุล ....................................................................................... ต ำแหน่ง...................................................................................... 
หน่วยงำน............................................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................... Email Address…………………………………………………………………..…… 

2) ชื่อ- สกุล ....................................................................................... ต ำแหน่ง...................................................................................... 
หน่วยงำน............................................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................... Email Address…………………………………………………………………..…… 

3) ชื่อ- สกุล ....................................................................................... ต ำแหน่ง...................................................................................... 
หน่วยงำน............................................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................... Email Address…………………………………………………………………..…… 

4) ชื่อ- สกุล ....................................................................................... ต ำแหน่ง...................................................................................... 
หน่วยงำน............................................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์....................................................................... Email Address…………………………………………………………………..…… 
 

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
ช ำระเงินภำยในวนัที่ 14 ธันวำคม 2561 ช ำระเงินระหว่ำงวนัที่ 15 - 25 ธันวำคม 2561 

สมำชิก ไม่เป็นสมำชิก สมำชิก ไม่เป็นสมำชิก 
น ำเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000 

ไม่น ำเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500 
      หมำยเหตุ   ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน ต้องลงทะเบยีนภำยในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

 

กำรช ำระเงิน:  ธนำคำรกรุงไทย สำขำแหลมทองบำงแสน เลขทีบ่ัญชี 386-0-65235-4   
ชื่อบัญชี:  PULINET 2019 BUU LIBRARY 
 

แจ้งความจ านงจองห้องพัก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
เข้ำพักวันที่ .....................................................  เวลำเข้ำพกั.............................................. น. 
ออกวันที่ ........................................................  (ก ำหนด Check – out เวลำ 12.00 น.) 
ประเภทราคาห้องพัก พร้อมอาหารเช้า 

  ห้องพักเตียงเดี่ยว  รำคำ 1,700 บำท/ห้อง/คืน  จ ำนวน ...................... ห้อง 
  ห้องพักเตียงคู่  รำคำ 1,700 บำท/ห้อง/คืน  จ ำนวน ...................... ห้อง 

  เตียงเสริม รำคำ   850  บำท/ห้อง/คืน  จ ำนวน ...................... เตียง 
 

กรุณำท ำกำรส ำรองห้องพักล่วงหน้ำ ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (เนื่องจำกเป็นชว่งเทศกำลปีใหม่) 
 

อาหาร 
   ทั่วไป                อิสลำม                มังสวิรัต ิ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :   
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
โทรศัพท:์  0 3810 2460, 0 3810 2475, 08 1863 7097 
โทรสำร:   0 3839 0049  

 E-mail:    pulinet2019@buu.ac.th 
 ID Line :  @buulibrary 
        

 
 


