
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาตPิULINETครั้งที่ 7  
(The 7th PULINET National Conference -PULINET 2017) 

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

1. ชื่อโครงการ  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 (The 7th PULINET National  
                 Conference -PULINET 2017) 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
                 ส่วนภูมิภาค (PULINET) 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINETเป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีสมาชิกข่าย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในพ.ศ. 25 60 ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558  ณ    ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันพุธที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 โดยก าหนดหัวข้อการประชุมคือ 
Service Excellence  และใน พ.ศ. 2560 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินงานครบรอบ 30 
ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งข่ายงาน   
 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศระหว่างนักวิชาชีพและผู้สนใจเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การ
จัดประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 30 ปี แห่งการก่อตั้งข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยจัดให้มีเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อ คือ (1) 
การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (2) การบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (3) การบริหารองค์กรและการจัดการความรู ้

4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติทีดี่ 

ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศระหว่างนักวิชาชีพในวง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจเพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 

4.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการน าผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด คลังความรู้ และระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดน  

4.3 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
 
 
 



5. ค่าลงทะเบยีน 
อัตรา

ค่าลงทะเบียน 
ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก ไม่เป็นสมาชิก 

น าเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000 
ไม่น าเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500 

 หมายเหตุ ปิดรับการลงทะเบียนส าหรับผู้น าเสนอผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 การบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง 
6.2 การน าเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยในหัวข้อการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

การบริการสารสนเทศ การบรหิารลูกค้าสัมพนัธ์ การบริหารองค์กร และการจัดการความรู้ ทั้งการน าเสนอ
โดยวาจาและโปสเตอร์ 

6.3 การมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน 
6.4 การจัดนิทรรศการ/ฉายวีดิทัศน์เฉลิมฉลอง 30 ปี PULINET 
6.5 การมอบรางวัล PULINET AWARD 
6.6 การจัดพิมพ์ proceeding เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิชาการ/งานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการจ านวน 350 คน ประกอบด้วย 

7.1 บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ จ านวน 200 คน 
7.2 อาจารย ์ จ านวน 50 คน 
7.3 ผู้บริหารห้องสมุด จ านวน 50 คน 
7.4 นักศึกษา จ านวน 25 คน 
7.5 ผู้สนใจทั่วไป จ านวน 25 คน 

8. หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย 
8.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
8.2 การบริการสารสนเทศ การบรหิารลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM) 
8.3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ 

9. การน าเสนอผลงาน 
9.1 จัดให้มีการน าเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ผู้น าเสนอผลงานสามารถน าเสนอ

ผลงาน 10 นาที (PowerPoint) และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 5 นาท ี
9.2 รูปแบบของผลงานที่น าเสนอ ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเสนอผลงาน ให้สมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  

  - บทคัดย่อพิมพ์ภาษาไทย  ความยาว    150 – 250 ค า 
  - ประวัติส่วนตัว   ความยาว     50 ค า 
  - ผลงาน    ความยาว     3,000 – 6,000 ค า  
  



10.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11–12 มกราคม 2560 

11. สิ่งทีเ่จ้าภาพจัดประชุมจัดเตรียมใหผู้้เข้าร่วมประชมุ 
11.1  เอกสารผลงานวิชาการที่จะน าเสนอ (บทคัดย่อ) 
11.2  จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
11.3  จัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่ก าหนด โดยก าหนดค่าทัศนศึกษาแยกจาก  

 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

12.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
บรรณารักษ์ นกัสารสนเทศ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ นกัเทคโนโลยีการศึกษา ได้แลกเปลีย่น 

ความรู้ สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เปน็ประโยชนต์่อการพัฒนา
บริการสารสนเทศให้เป็นประโยชนต์่อผู้ใชบ้ริการ 
  

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


