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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022
“New Generation Libraries: Toward House of Access”
วันที่ 5-7 มกราคม 2565
1. หลักการและเหตุผล
การประชุม PULINET วิชาการเป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET
ครั้งที่ 11 โดยให้ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค (PULINET) เป็นเจ้าภาพ และจัดการประชุมเป็นแบบ
ออนไลน์ และในช่วงต้นปี 2564 จนถึง ณ เวลาปัจจุบัน เป็นช่วงการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ระลอกที่สาม
ส่งผลให้สังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ห้องสมุดทั่วโลกต่างก็ได้รับผลการกระทบด้วยเช่นกันจากภาวะโรคระบาดและ
การปรับบริการให้ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการศึกษาและวิจัยของสถาบัน
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาห้องสมุดให้สามารถรองรับ New Normal และปรับตัวทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากโอกาสของความก้ าวหน้า
ทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ platform ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ และ
จัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นชอบให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 ในวันที่ 5-7 มกราคม 2565 ภายใต้กรอบแนวคิ ด “New Generation Libraries:
Toward House of Access” เป็น การจัดประชุ ม วิ ชาการแบบออนไลน์ (The 12th PULINET Online National
Conference – PULINET 2022) เพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิ ชาการ/งานวิ จั ย ให้แก่บุคลากรในข่ ายงาน
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป
3.2 เพื่อให้บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ศึก ษารู ปแบบ
และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องสมุดทั้งในด้านการจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ การบริหาร
องค์กร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานทั้งสามด้าน
3.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการนำผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทั้งจัดทำเป็นคลัง
ความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ และสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
4. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย
4.1 ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
4.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
4.3 คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4.4 ผู้สนใจทั่วไป
5. รูปแบบการประชุมและวิธีดำเนินการ
5.1 การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom และ Facebook Live ตลอดการประชุม
ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ภาคเช้า
ภาคบ่าย

5 มกราคม 2565 พิธีเปิดและการบรรยาย
5 มกราคม 2565 การนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
6 มกราคม 2565 การนำเสนอผลงานโดยการ
บรรยาย กลุ่ม IM
6 มกราคม 2565 การนำเสนอผลงานโดยการ
บรรยาย กลุ่ม IS
7 มกราคม 2565 การนำเสนอผลงานโดยการ
บรรยายกลุ่ม OM
7 มกราคม 2565 พิธีปิด

Webinar
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
Webinar
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5.2 ไม่มีค่าลงทะเบียน การนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุม
5.3 กลุ่มหัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งการนำเสนอโดยการบรรยายและโดยโปสเตอร์
กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) เนื้อหาครอบคลุม
ในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสงวน
รักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) เนื้อหาครอบคลุม ในด้านบริก าร
สารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบ
บริการ (Service Design) และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
กลุ่ม 3 การบริหารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เนื้อหาครอบคลุมใน
ด้านการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว/สํานักงานสีเขียว
การบริหารจัดการสํานักงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน
5.4 การมอบรางวัล PULINET AWARD
5.5 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์
5.6 การเผยแพร่ Proceeding ของผลงานวิชาการ/งานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ระยะเวลาการประชุม
วันพุธที่ 5 – วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565
7. การนำเสนอผลงาน
จัดให้มีการนำเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มด้วยระบบ Zoom แบบ Meeting
7.1 การนำเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้ วย Microsoft PowerPoint และ
บันทึกการนำเสนอเป็นไฟล์วิดีโอ mp4 ไม่เกิน 8 นาที เพื่อใช้เปิดให้กรรมการตัดสินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom
และ Facebook Live และผู้นำเสนอตอบคำถามในช่วง 2 นาทีหลังการนำเสนอ
7.2 การนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์
ข้อความในแนวตั้ง บันทึกรูปแบบไฟล์ jpg นำเสนอแบบ lightening talks ไม่เกิน 3 นาทีด้วยไฟล์วิดีโอ mp4 เพื่อใช้
เปิดให้กรรมการตัดสินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผู้นำเสนอตอบคำถามในช่วง 2
นาทีหลังการนำเสนอ
7.3 รูปแบบของผลงานที่นำเสนอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2022.pulinet.org
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8. สิ่งที่เจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม
8.1 ผลงานวิชาการประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความ
เข้าใจอันดี และมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ ความรู้ ใหม่ที่เ ป็น ประโยชน์ ต ่อ การ
ให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป

