
  
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังที่ 10 

The 10th PULINET National Conference – PULINET 2020 
 Library Transformation in a Disrupted World 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ศตวรรษท่ี 21 ได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก  รวมถึง
ผลกระทบด้านอ่ืน เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง โดยเฉพาะคนยุคใหม่ที่มีความต้องการ  พฤติกรรมและวิถี
การใช้ชีวิตที่ต่างไปจากยุคเดิมเป็นอย่างมาก ห้องสมุดทั่วโลกต่างก็ได้รับผลการกระทบด้วยเช่นกันจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องติดตามและศึกษาความเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัยให้สามารถปรับตัว
ให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาห้องสมุดให้
สามารถรองรับกระแสโลกาภิวัติ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และในปี พ.ศ. 2563 ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-10 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบแนวคิด "Library Transformation in a Disrupted World" เพ่ือเปิด
โอกาสให้แก่นักวิชาชีพและผู้สนใจเกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ , การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพ่ือ
พัฒนาระบบการบริการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นห้องสมุดหรือศูนย์
รวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อย่ างเหมาะสม เพ่ือรองรับสังคม
แห่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในข่ายงาน
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และผู้สนใจทั่วไป 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของห้องสมุด ด้านการจั ดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหาร
การบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า การออกแบบบริการ ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
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3.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการน าผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทั้งจัดท าเป็นคลัง
ความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพ่ือให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน ประกอบด้วย 

     4.1 ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ 

4.3 คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
4.4 ผู้สนใจทั่วไป 

 

5. อัตราค่าลงทะเบียน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 1-20 ธันวาคม 2562 

สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก 

น าเสนอผลงาน 
1,500 2,500 2,500 3,500 ไม่น าเสนอผลงาน 

 

6. วิธีด าเนินการ 

    6.1 การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ 

6.2 การน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งการน าเสนอโดยวาจาและโปสเตอร์ 
 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) 
 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์

ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) 
 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)  

    6.3 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ 
6.4 การมอบรางวัล PULINET AWARD 
6.5 การเผยแพร่ Proceeding ของผลงานวิชาการ/งานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันพุธที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ทัศนศึกษา 
 

8. หัวข้อการประชุม 

8.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)   
8.2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของ 

     ลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)  
8.3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) 
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9. การน าเสนอผลงาน 

9.1 จัดให้มีการน าเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ประเภทน าเสนอด้วยการบรรยาย 
(Oral Presentation) ผู้น าเสนอผลงานน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 10 นาที และตอบค าถาม 5 นาท ี 

9.2 การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าโปสเตอร์ไปติดตั้ง ณ ต าแหน่งที่เจ้าภาพ
ก าหนด และน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 7 นาท ีและตอบค าถาม 3 นาท ี 

9.3 รูปแบบของผลงานที่น าเสนอ ดูรายละเอียดได้ท่ี http://pulinet2020.tsu.ac.th 

 
10. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม  

10.1 ผลงานวิชาการท่ีจะน าเสนอประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
10.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
10.3 อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
10.4 จัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยก าหนดค่าทัศนศึกษาแยกจาก

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา และ
บุคลากรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสารสนเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความ
เข้าใจอันดี และมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
 


