
 
 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 
The 13th  PULINET National Conference PULINET 2023  :  Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA 

World : The Next Move 

“ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” 
จัดโดย ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

(PULINET) 
ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 

ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………… 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีสภาวะความผันผวน ความไม่แน่นอนสูง และมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยากต่อการคาดการณ์ 
นี่คือสิ่งที่โลกก าลังเป็นอยู่โดยที่เราอาจมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ วัน อาจเป็น
เพราะวิธีคิดและพฤติกรรมของเราถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่เรา
อาจไม่ทันสังเกตและไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รับรู้จากโลกการท างานยุคใหม่คือผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และเปิดกว้าง
ส าหรับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอนั้นจะสามารถปรับตัวและเอาชนะความไม่แน่นอนในโลกการท างานในอนาคต 
 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบแนวคิด “Foresight in 
Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move” เพ่ือเป็นเวทีเปิดกว้างส าหรับถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักเทคโนโลยีการศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 
 
  



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยให้แก่บุคลากรในข่ายงาน
ห้องสมุด มหาวิทยาส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และผู้สนใจทั่วไป 
 3.2  เพ่ือให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐ                 
และเอกชนได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการบริหารองค์กร 
การจัดการความรู้และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการน าผลงานวิชาการ งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทั้งจัดท าเป็น
คลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพ่ือให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
 
4. ผู้เข้าร่วมการประชุม   จ านวน 300 คน  ประกอบด้วย 
  4.1 ผู้บริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
  4.2 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ 
  4.3 คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  4.4 ผู้สนใจทั่วไป 
 
5. อัตราค่าลงทะเบียน   
 

ช าระเงินระหว่างวันที่   
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 

ช าระเงินระหว่างวันที่  
1 - 16 ธันวาคม 2565 

สมาชิก  
PULINET/PULINET Plus 

ไม่เป็นสมาชิก 
PULINET/PULINET Plus 

สมาชิก  
PULINET/PULINET Plus 

 

ไม่เป็นสมาชิก 
PULINET/PULINET Plus 

2,000 2,500 2,500 3,500 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการ
สารสนเทศ 
 6.2  การน าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ใน
รูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ 



 6.3  การมอบรางวัล PULINET Award ประจ าปี 2565 และรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการ
บรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster Presentation) 
 6.4  การเผยแพร่รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วารสารวิชาการ PULINET Journal 
 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น           
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
8. กลุ่มหัวข้อการน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย 
 8.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information management : IM) 
 8.2 การบริการสารสนเทศ (Information Service : IS) 
 8.3 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM) 
9. การน าเสนอผลงาน 
 9.1 การน าเสนอผลงาน ประเภทการบรรยาย (Oral Presentation) ให้น าเสนอผลงานประกอบ 
PowerPoint 10 นาที และตอบค าถาม 5 นาท ี
 9.2 การน าเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าส่งไฟล์
โปสเตอร์ตามรูปแบบที่เจ้าภาพก าหนด น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 7 นาที และตอบค าถาม 3 นาท ี
 9.3 รูปแบบของผลงานที่น าเสนอ ดูรายละเอียดได้ที่ http://pulinet2023.pulinet.org/ 
 
10. สิ่งท่ีเจ้าภาพการประชุมจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 10.1  ผลงานวิชาการท่ีจะน าเสนอประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 10.2  การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.3  อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 10.4  จดัทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมท่ีก าหนด โดยก าหนดค่าทัศนศึกษาแยกจากค่า 
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา  
บุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ สร้าง
ความเข้าใจอันดี ซึ่งท าให้มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและเพ่ือพัฒนาต่อยอด สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

http://pulinet2023.pulinet.org/

