
 

 

๑. ชื่อโครงการ :   
โครงการการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  :  
 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๕๒๘ เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิก
จ านวน ๕ แห่ง  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นโครงการความร่วมมือที่มุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณและมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วและคล่องตัว และได้มีการพัฒนารูปแบบความร่วมมือมาโดยต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน  ๒๐ แห่ง นับเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืนที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด มีพันธกิจเน้น
การพัฒนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ทั้งที่เป็นเอกสารและ E-resources พัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
ของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาชิกในข่ายงาน  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นแก่
ชุมชนมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเครือข่าย  และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ  จึงเห็นสมควรจัดประกวด
ตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคขึ้น เพ่ือใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
ข่ายงานต่อไป 
 
๓.  วัตถุประสงค์  : 
 ๓.๑   เพ่ือจัดท าตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
 ๓.๒   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
 ๓.๓   เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคและบุคคลทั่วไป ได้ใช้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ข่ายงาน 
 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการ  : 
 คณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
 
๕. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

๕.๑ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

กรรมการ 

๕.๒ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

กรรมการ 

๕.๓ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

กรรมการ 

๕.๔ ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการ 

๕.๕ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา    
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กรรมการ 

๕.๖ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 



- ๒ - 
 

๕.๗ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
๕.๘ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
๕.๙ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ 
๕.๑๐ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
๕.๑๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา 
กรรมการ 

๕.๑๒ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
๕.๑๓ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
๕.๑๔ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ 
กรรมการ 

๕.๑๕ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ 
๕.๑๖ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
๕.๑๗ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตก าแพงแสน           
กรรมการ 

๕.๑๘ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 
๕.๑๙ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  
กรรมการ 

๕.๒๐ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 

กรรมการ 

๕.๒๑ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

กรรมการและเลขานุการ 

 
๖.  เป้าหมาย  :   
 ๖.๑ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมีตราสัญลักษณ์เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของข่ายงาน  
 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่   ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
๘. ข้อก าหนดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด 
 ๘.๑ ตราสัญลักษณ์ต้องมีค าว่า “ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค” และ “PULINET” 
 ๘.๒ ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องจดจ าง่ายและแสดงออกถึงความร่วมมือของข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
 ๘.๓ รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพวาดหรือภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใด
ออกแบบก็ได้แล้วแปลงไฟล์เป็น .JPG  
 ๘.๔ ส่งผลงานในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print copy) สี ๑ ภาพ และขาวด า ๑ ภาพ ขนาด ๑๒ ซม. X ๑๒ 
ซม. (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) พร้อมแผ่นซีดี  
  ๘.๔.๑ ติดผลงานลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด A4  มีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น  
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  ๘.๔.๒ แผ่นซีดีไฟล์ต้นฉบับ ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi 
 ๘.๕ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องย่อส่วนตราสัญลักษณ์ ขนาด ๓ x ๓ ซม. พิมพ์สีแนบมาพร้อมชิ้นงานใน 
ข้อ ๘.๔.๑ ด้วย 
 ๘.๖ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งค าอธิบายที่สื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ มาพร้อมกับชื่อ - 
นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ที่ติดต่อได้สะดวก จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 ติดที่ด้านหลังของผลงานฉบับ
พิมพ์ข้อ ๘.๔.๑ 
 
๙. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
และประชาชนทั่วไป 
 
๑๐. กติกาการประกวด 
 ๑๐.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่จ ากัดจ านวน 
 ๑๐.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่ลอกเลียนแบบ หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
 ๑๐.๓ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการตัดสินผล มติกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 ๑๐.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดมีสิทธิ์ในการอัดส าเนา  ถ่ายภาพ และน าไปแสดงในที่ต่าง ๆ ตลอดจน
จัดพิมพ์เผยแพร่โดยไม่เสียค่าตอบแทน 
 ๑๐.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคโดยขอสงวน
สิทธิ์ในการน าไปใช้งาน  รวมทั้งสิทธิ์ที่จะน าไปผลิต   ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานใน
กิจกรรมต่างๆ ของข่ายงาน  โดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ 
 ๑๐.๖ ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ขอรับผลงานคืนไดต้ั้งแตว่ันที่ ๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 
๑๑. คณะกรรมการตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย 
๑๑.๑ ประธาน  คณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด     
                   มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  

ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการ ในข้อ ๕ กรรมการ 
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๒. เกณฑ์การพิจาณาตัดสิน 
 ๑. ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน าเสนอของผลงาน  ๓๐  คะแนน 
 ๒. การสื่อความหมายของผลงาน     ๓๐  คะแนน 
 ๓. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ      ๒๐ คะแนน 
 ๔. ความน่าสนใจและความเหมาะสมของการน าไปใช้งาน  ๒๐  คะแนน 
    รวมทั้งสิ้น            ๑๐๐  คะแนน 
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๑๓. ก าหนดการรับผลงาน 
 ตั้งแตว่ันที่ ๒๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันสุดท้ายของ
การส่งผลงาน 

 
14. การประกาศผล 
 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของข่ายงาน 
(pulinet.thailis.or.th)  และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมก าหนดวันรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดแต่ละ
รายทราบอีกครั้งหนึ่ง  
 
๑๕. รางวัลการประกวด 
  รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๑ รางวัล เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จ านวน ๑ รางวลั เป็นเงิน    ๕,๐๐๐.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จ านวน ๑  รางวัล เป็นเงิน   ๓,๐๐๐.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 
 
๑๖. การส่งผลงานเข้าประกวด 
 ๑๖.๑ ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองมายัง ส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือจัดสง่ทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโลโก้ PULINET” มาท่ี 
  ส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ 
  ๓๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
 ๑๖.๒ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ ๐๒-๒๒๒-๕๘๘๕ 
 ๑๖.๓ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.lib.su.ac.th  
 
๑๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑๗.๑ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้ตราสัญลักษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และ
เป็นเอกลักษณ์ของเครือข่าย  

 ๑๗.๒  นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จ านวน  ๒๐ 
แห่ง และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 
 ๑๗.๓  กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์นี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจ านวน ๒๐ แห่ง ได้รู้จักข่ายงานและใช้ประโยชน์จากการเข้าเป็น
สมาชิกได้อย่างคุ้มค่า 
 
  

http://www.lib.su.ac.th/


- ๕ - 
 

          ใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ ์(LOGO)          ล าดับที.่........ 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

*************************** 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………… นามสกุล ............................................................. 
2. ที่อยู่  /สถานศึกษา  
..................................................................................................... ........................................................................... 
......................................................................................... ............................................................................... 
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ ที่บ้าน.......................................................มือถือ.................................................... 
          e-mail …………………………………………………………………………………………….. 
4.  จ านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด........................ชิ้น 

 
 ข้าพเจ้าได้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (PULINET) และยอมรับในเงื่อนไขและกติกาการจัดประกวดในครั้งนี้ทุกประการ 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... . เจ้าของผลงาน 
         )...........(...............................................  
       วันที่ ............../........................./............. 

 
          ลงชื่อ................................................................. ผู้รับผลงาน 

           (................................................................)  
       วันที่ ............../........................./.............. 

 

 


