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การประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration)

โครงการทอดผาปาหนังสือ ประจำป 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)

        เมื่อวันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง 

ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ พรอมบุคลากรศูนยบรรณสารฯเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอรจูน จังหวัดนครพนม 

เปนการประชุมที่ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET : Provincial University Library Network) ไดรวมกันจัดขึ้น โดยกําหนดจัดสัมมนา

ทางวิชาการในหัวขอ “Library of Things” การประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนการเปด

โอกาสใหบุคลากรในขายงานไดนำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ใหแกบุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร จากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ไดศึกษารูปแบบ และติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานหองสมุด ดานการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรม ดานการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ดานการบริหารองคกร การจัดการความรู และงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาและการนำผลงานไปใชในเชิงพัฒนาเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ระบบหองสมุด คลังความรู และระบบการเรียนรูไรพรม

แดนตอไป อีกทั้งเพื่อเปนเวทีในแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในขายงานไดนำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ใหแกบุคลากรใน

สาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งหมด 7 ผลงาน และไดรับรางวัล 2 ผลงาน ไดแก

• รางวัลระดับดีเดน จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวาจา 

หัวขอ “การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)” เรื่องการสงเสริมการใชบริการดวยเหรียญหองสมุด (LIB coin) ศูนยบรรณสารและสื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นำเสนอโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล 

• รางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยโปสเตอร หัวขอ “การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม” 

เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

นำเสนอโดย นางสาววิไล จันทรแกว และนางสาวสุดา ใจแกว 

 



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration)

         วันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดมอบหมาย

ใหบุคลากรศูนยบรรณสารฯ จัดโครงการทอดผาปาหนังสือ เพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และสงเสริมใหเด็กรักการอาน 

และทำกิจกรรมรวมกับนองๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานดอยลาน ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย โดยมีบุคลากรจากศูนยบรรณสารฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับ บุคลากรศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกันจัดเตรียมอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมรวมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บานดอยลาน

          ศูนยบรรณสารฯ ขอขอบพระคุณ ผูมีจิตศรัทธาที่มีสวนรวมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา คาอาหารกลางวัน และสนับสนุนในการ

บริจาคสิ่งของตางๆ ใหโครงการทอดผาสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนี้

          - มหาวิทยาลัยพะเยา

          - ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา

          - ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

          - บริษัท บุคเน็ท จำกัด

          - บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส จำกัด

          - หางหุนสวนจำกัด ฮิวเมติก มหาวิทยาลัยพะเยา

          - พระณัฐกัณฑ เจาอาวาสวัดเมืองชุม จังหวัดพะเยา

          - รองศาสตราจารย ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

          - อาจารยวรินทร อาจารยอารยา รวมสำราญ คณะสถาปตยกรรมและศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา

          - คุณศุภาณิษา สุภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

          - คุณเอกชัย หมั้นขัน

          - คุณสมหมาย อรินเปง

          - คุณจิราภรณ จันทรอิน

โครงการทอดผาปาหนัังสือ ประจำป 2561

        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาตราจารย ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี 

ผูชวยอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย และดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ ใหการตอนรับ บุคลากรจากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development Administration) นำโดย นางภาวณา  เขมะรัตน บรรณารักษเชี่ยวชาญ กลุมงานบริการ

และคณะ ไดเดินทางมาศึกษาดูงานและใหเกียรติเขาเยี่ยมชมศูนยบรรณสารฯ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานของทั้งสองสถาบันรวมกัน

ณ หองประชุมมะเขือแจ 2 ชั้น 2 อาคารศูนยบรรณสารฯ พรอมทั้งเยี่ยมชมสถานทีตางๆ


