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The 11th PULINET Online National Conference – PULINET 2021
New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
----------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในช่วงปลายปี 2562 จนถึง ณ เวลาปั จจุบนั เป็ นช่วงการระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ส่งผล
ให้สงั คมเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป ห้องสมุดทัวโลกต่
่
างก็ได้รบั ผลการกระทบด้วยเช่นกันจากภาวะโรคระบาดและ
การปรับบริการให้ตอบรับวิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal) เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่สี นับสนุ นการศึกษาและวิจ ัยของ
สถาบันและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ห้องสมุดให้สามารถรองรับ New Normal และปรับตัวทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากโอกาสของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ platform ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้และจัดบริก ารได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครัง้ ที่ 11
ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ.2564 ภายใต้กรอบแนวคิด "New Normal for Libraries: Opportunities &
Challenges" เป็ นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (The 11th PULINET Online National Conference –
PULINET 2021) เพื่อเป็ นเวทีแบบเปิ ดกว้างสาหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
2. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเวทีแบบเปิ ดกว้างสาหรับการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ให้แก่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา
3.2 เพื่อ ให้บรรณารัก ษ์ นัก สารสนเทศ นักวิชาการคอมพิว เตอร์ นั กเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์
นักวิจยั และผูส้ นใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้
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ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องสมุดทัง้ ในด้านการจัดการสารสนเทศ การบริการ
สารสนเทศ การบริหารองค์กร และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานทัง้ สามด้าน
3.3 เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและการนาผลงานวิชาการ/งานวิจยั ไปใช้ในเชิงพัฒนา รวมทัง้ จัดทาเป็ น
คลังความรู้และจัดระบบการเข้าถึงเพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ต่าง ๆ ได้ เพื่อสร้างสรรค์สงั คมแห่งการ
เรียนรู้
4. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 1,000 คน ประกอบด้วย
4.1 ผูบ้ ริหารห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดหรือ
ศูนย์สารสนเทศ
4.3 อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4.4 ผูส้ นใจทัวไป
่
5. รูปแบบการประชุมและวิ ธีดาเนิ นการ
5.1 การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ดว้ ยระบบ Zoom และ Facebook Live ตลอดการประชุม
ภาคเช้า 6 มกราคม 2564
ภาคบ่าย 6 มกราคม 2564
ภาคเช้า 7 มกราคม 2564
ภาคบ่าย 7 มกราคม 2564

พิธเี ปิ ดและการบรรยาย
การนาเสนอผลงานโดยโปสเตอร์
การนาเสนอผลงานโดยการบรรยาย
พิธปี ิ ดและประกาศรางวัล

Webinar
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
ห้องประชุมย่อย Online Meeting
Webinar

5.2 ไม่มีค่าลงทะเบียนการนาเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุม
5.3 กลุ่มหัวข้อการนาเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจยั ทัง้ การนาเสนอโดยการบรรยายและโดยโปสเตอร์
กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) เนื้อหาครอบคลุมในด้าน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การ
สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
กลุ่ม 2 การบริ การสารสนเทศ (IS: Information Services) เนื้อหาครอบคลุมในด้านบริการสารสนเทศ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบ
บริการ (Service Design) และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
กลุ่ม 3 การบริ หารจัดการองค์กร (OM : Organizational Management) เนื้อหาครอบคลุมในด้านการ
บริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว/สานักงานสี
เขียว การบริหารจัดการสานักงาน และการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นางาน
5.4 การมอบรางวัล PULINET AWARD
5.5 การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์
5.6 การเผยแพร่ Proceeding ของผลงานวิชาการ/งานวิจยั ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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6. ระยะเวลาการประชุม
วันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564
7. การนาเสนอผลงาน
จัดให้มกี ารนาเสนอผลงาน ในแต่ละกลุ่มการประชุม (Plenary Panel) ในห้องประชุมย่อยด้วยระบบ Zoom แบบ
Meeting
7.1.1 การนาเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) นาเสนอด้ว ย Microsoft PowerPoint และ
บันทึกการนาเสนอเป็ นไฟล์วดิ โี อ mp4 ไม่เกิน 8 นาที เพือ่ ใช้เปิ ดให้กรรมการตัดสินผลงานและผูฟ้ ั ง
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผูน้ าเสนอตอบคาถามในช่วง 2 นาทีหลังการนาเสนอ
7.1.2 การนาเสนอโดยโปสเตอร์ นาเสนอด้วยโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ขอ้ ความในแนวตัง้
บันทึกรูปแบบไฟล์ jpg นาเสนอแบบ lightning talks ไม่เกิน 3 นาทีด้วยไฟล์วดิ โี อ mp4 เพื่อใช้
เปิ ดให้กรรมการตัดสินผลงานและผู้ฟังผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live และผู้นาเสนอตอบ
คาถามในช่วง 2 นาทีหลังการนาเสนอ
7.1.3 รูปแบบของผลงานทีน่ าเสนอ ดูรายละเอียดได้ท่ี http://pulinet2021.pulinet.org
8. สิ่ งที่เจ้าภาพจัดการประชุมจัดเตรียมให้ผ้เู ข้าร่วมประชุม
8.1 ผลงานวิชาการประเภทการบรรยายและโปสเตอร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
8.2 เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจยั
และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรู้
สร้างความเข้าใจอันดี และมีค วามร่ว มมือ กัน มากยิ่ง ขึ้น เพื่อ พัฒนาต่อ ยอดและสร้างองค์ค วามรู้ใ หม่ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของประเทศชาติต่อไป
-----------------------------------------

