
ท่ี ศธ 0521.1.18 / ว 10                             สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

          ต.คอหงส อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 

                   4   มกราคม   2559 

เรื่อง   ขอสงเอกสารและประชาสัมพันธโครงการประชุม PULINET วิชาการ ครั้งท่ี 6 เพ่ิมเติม 

เรียน   อธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมและกําหนดการการประชุม 

 ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี ศธ 0521.1.18/ว 1902 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2558  เรื่อง ขอเชิญ
รวมประชุมทางวิชาการระดับชาติและเสนอผลงาน กําหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง Growing 
Green Library for ALL (Growing GLA) ในระหวางวันท่ี 16 - 17  กุมภาพันธ  2559 ณ โรงแรมลี การเดน พลาซา อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือเปนเวทีการนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจน
การแสดงความคิดเห็นในดานการจัดการและการบริการสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูระหวางนักวิชาชีพและผูสนใจ 2) เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาอันจะนําไปสูกระบวนการจัดการความรู ท่ีมีประสิทธิภาพ และ 3) เพ่ือรวมเสริมสราง สนับสนุน สงเสริม
แนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความตื่นตัวตอบทบาทของตนเองในการดูแลสภาพแวดลอมขององคกร
และสังคมอยางยั่งยืน ความละเอียดแจงแลวน้ัน 

 บัดน้ีจึงใครขอสงเอกสารโครงการประชุมและกําหนดการการประชุม ซึ่งประกอบดวยกําหนดการประชุมระหวาง
วันท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดการทัศนศึกษา ระหวางวันท่ี 18 - 19 กุมภาพันธ 2559 (ดังปรากฏในเอกสาร
แนบ)  มาเพ่ือประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ และขอเชิญบุคลากรเขารวมและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของทานเขารวม
การประชุมทางวิชาการครั้งน้ี ดวย จะขอบพระคุณยิ่ง 

 
              ขอแสดงความนับถือ 

              
                               (นายเจษฎา   โมกขกุล) 
         ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท 073 331- 300 
โทรสาร  073 333 587 
email: pulinet2016@gmail.com 
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โครงการประชุม PULINET วิชาการ  
 เรื่อง Growing Green Library for ALL (Growing GLA)  

ปงบประมาณ 2559  
 

1. ชื่อโครงการ  
 การประชุม PULINET วิชาการ เรื่อง Growing Green Library for ALL (Growing GLA) 

2. หนวยงานเจาของเรื่อง/ผูรับผิดชอบ 
2.1 ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 วิทยาเขต ประกอบดวย สํานักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สํานักวิทยบริการ หองสมุด วิทยาเขตภูเก็ต หองสมุด 
วิทยาเขตตรัง และหอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฏรธานี  

2.2 ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET) 

3. หลักการและเหตุผล 
 การประชุม PULINET วิชาการ เปนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีจัดข้ึนตอเนื่องทุกป โดย
มีสมาชิกขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค หมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุม ในป พ.ศ. 2559 
สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สํานักวิทยบริการ หองสมุด วิทยาเขตภูเก็ต 
หองสมุด วิทยาเขตตรัง และหอบรรสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฏรธานี รวมกันเปนเจาภาพจัดประชุม
ระหวางวันท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ 2559 กําหนดหัวขอการประชุม คือ Growing Green Library for ALL 
(Growing GLA)  
 การประชุม PULINET วิชาการ ครั้งนี้ มุงเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการ
จัดการและการบริการสารสนเทศ   การพัฒนาหองสมุดสีเขียวและรวมรับผิดชอบตอสังคมในการ
ดําเนินงานภายใตกฏหมายลิขสิทธ   โดยจัดใหมีเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยภายใตหัวขอการจัดการ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ การ
บริหารองคกร และการจัดการความรู ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของในระดับตางๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกัน การสรางความเขาใจรวมกัน และเปนการ
พัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองการเรียนรูใหมภายใต
แนวคิดสังคมฐานความรู 

4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือเปนเวทีการนําเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในสาระ ดานการจัดการและการบริการสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูระหวางนักวิชาชีพและผูสนใจ ในการสรางความเขาใจรวมกันเปนการสรางองคความรูใหม 
เพ่ือไปสูกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ในข้ันตอนของการปฏิบัติ 
(Implementation) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นจากนักวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ในการศึกษาและทําความเขาใจรวมกันถึงการจัดการและการบริการสารสนเทศ การสรางสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

4.3 เพ่ือรวมเสริมสราง สนับสนุน สงเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เพ่ือ
จุดประกายใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีดี เสริมสรางศักยภาพและความตื่นตัวตอ
บทบาทของตนเองในการดูแลสภาพแวดลอมของทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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4.4 เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนา และขยายเครือขายการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพัฒนาเพ่ือ
สรางสรรคชุมชนแหงการเรียนรู ระบบหองสมุด คลังความรู ระบบการเรียนรูไรพรมแดน 
ตลอดจนสามารถสรางงานวิจัยและความรวมมือท่ีดีในระดับตางๆ ตอไป 

5. คาลงทะเบียน 
อัตรา

คาลงทะเบียน 
กอนวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 หลังวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
สมาชิก ไมเปนสมาชิก สมาชิก ไมเปนสมาชิก 

นําเสนอ 1,500 2,500 2,000 3,000 
ไมนําเสนอ 1,500 2,000 2,000 2,500 
 หมายเหตุ ปดรับสมัครสําหรับผูท่ีประสงคจะนําเสนอผลงานภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 การบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ เรื่อง มหาสมุดสีเขียว และ เรื่อง รูลึกลิขสิทธิ์เพ่ือการใชและ

บริการสารสนเทศอยางเทาเทียมและเท่ียงธรรม 
6.2 การนําเสนอผลงานวิจัย หัวขอการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารองคกร และการจัดการความรู ท้ัง
การนําเสนอโดยวาจาและโปสเตอร 

6.3 การจัดนิทรรศการ 
6.4 การเผยแพรผลงานวิจัยจัดพิมพ proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 7. กลุมเปาหมาย 
      กลุมเปาหมายของโครงการจํานวน 350 คน ประกอบดวย 

7.1 บรรณารักษและนักสารสนเทศ จํานวน 200 คน 
7.2 อาจารย จํานวน 50 คน 
7.3 ผูบริหารหองสมุด จํานวน 50 คน 
7.4 นักศึกษา จํานวน 25 คน 
7.5 ผูสนใจท่ัวไป จํานวน 25 คน 

8.  การบรรยายพิเศษโดย 
8.1 คุณศุ  บุญเลี้ยง เรื่อง  มหาสมุดสีเขียว 
8.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครวิทย โอภาษ เรื่อง รูลึกลิขสิทธเพ่ือการใชและบริการสารสนเทศอยาง

เทาเทียมและเท่ียงธรรม 

9. หัวขอการประชุม ประกอบดวย 
 9.1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

9.2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
9.3 การบริหารองคกร การจัดการความรู 

10. การนําเสนอผลงาน 
10.1 จัดใหมีการนําเสนอผลงาน ในแตละกลุมการประชุม (Plenary Panel) ผูนําเสนอผลงาน

สามารถนําเสนอผลงาน 10 นาที (Power Point) และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน 
5 นาที 

10.2 รูปแบบของผลงานท่ีนําเสนอ ผูเขารวมประชุม ตองการเสนอผลงาน ใหสมัครและสงเอกสารท่ี
เก่ียวของ  
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  - บทคัดยอพิมพภาษาไทย  ความยาว    150 – 250 คํา 
  - ประวัติสวนตัว   ความยาว     50 คํา 
  - ผลงาน     ความยาว     3,000 – 6,000 คํา  
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 94000   โทรศัพท 073 331-300 โทรสาร 073 333-587 

11.  สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
       โรงแรมลีการเดน พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ระหวางวันท่ี  16 – 17 กุมภาพันธ 2559 

12. บริการท่ีโครงการฯ จัดเตรียมใหผูเขารวมประชุม 
12.1 เอกสารผลงานวิชาการท่ีจะนําเสนอ (บทคัดยอ)  
12.2 จัดอาหารเท่ียง และจัดงานเลี้ยงตอนรับผูเขารวมประชุม (Welcome dinner)  
12.3 ประสานงานใหมีการทัศนศึกษา สําหรับผูเขารวมประชุมตามโปรแกรมท่ีกําหนด (ผูประสงครวม

กิจกรรมทัศนศึกษาจายเงินใหผูจัดโปรแกรมโดยตรง) 

13.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

13.1 ผูเขารวมประชุม ไดแลกเปลี่ยนความรู สรางความเขาใจอันดีรวมกัน และไดศึกษาแลกเปลี่ยนล
งานระหวางนักวิชาชีพบรรณารักษ นักสารสนเทศ นักเทคโนโลยีการศึกษา  อันจะนําไปสูความ
รวมมือในระดับชาติในอนาคต 

13.2 เกิดเครือขายภาคีพัฒนาความรวมมือระหวางนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ  และองคกรท่ีเก่ียวของ 
  

////////////////////////////////// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กําหนดการ  

การประชุม PULINET วิชาการคร้ังท่ี 6  
Growing Green Library for All (Growing GLA) 

 16 - 17 กุมภาพันธ 2559  โรงแรมลีการเดน หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
............................................ 

 
วันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ 2559    
13.30 น.  – 18.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร     
วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ 2559    
07.30 น.  – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร    
08.45 น.  – 09.30 น. 
 

กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง Green University:  
มหาวิทยาลยัในวันท่ีตองเปลี่ยนสี โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

09.30 น. – 10.45 น. Keynote 1 เรื่อง มหาสมุดสีเขียว  โดย คุณศุ  บุญเลีย้ง 
10.45 น. – 11.00 น. อาหารวาง    
11.00 น. – 12.15 น. Keynote 2:  เรื่อง  รูลึกลิขสิทธ์ิเพ่ือการใชและบริการสารสนเทศอยางเทาเทียม 

และเท่ียงธรรม โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ 
12.15 น. - 13.15 น. อาหารกลางวัน    
13.15 น  - 14.00 น นําเสนอฐานขอมลูเพ่ือการจดัซื้อ/แนะนําความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
14.00 น. - 16.00 น. นําเสนอผลงาน Poster 

กลุม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
กลุม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
กลุม 3 การบริหารองคกร การจัดการความรู 

15.00 น - 15.15 น อาหารวาง    
18.30 น.- 21.00 น. งานเลี้ยงตอนรับผูเขารวมประชุม    
วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2559    
09.00 น.  – 10.30 น. นําเสนอผลงานโดยวาจา    
10.30 น.  – 10.45 น.  อาหารวาง    
10.45 น.  – 11.30 น.  นําเสนอผลงานโดยวาจา    
12.00 น.  – 12.15 น. พิธีมอบรางวัลสําหรับผูนําเสนอผลงาน 

พิธีปดและมอบธงสําหรับเจาภาพปถัดไป 
12.15 น.  - 14.00 น. อาหารกลางวัน    
14.00 น. - 16.30 น. ทัศนศึกษา    
วันพฤหัสบดีท่ี 18-19 กุมภาพันธ 2559    
09.00 น.  – 16.30 น. ทัศนศึกษา    
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