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(The 10th PULINET National Conference - PULINET 2020)  
Library Transformation in a Disrupted World 

วันที่ 8-9 มกรำคม 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

     วันที่ 10 มกรำคม 2563  ทัศนศึกษำ 
จัดโดย ส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลัยทักษิณ ร่วมกับข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (PULINET) 

------------------------------- 

วันอังคำรที่ 7 มกรำคม 2563 

14.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
ผู้น าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

 

วันพุธที่ 8 มกรำคม 2563 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานการน าเสนอประเภทโปสเตอร์ 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน 
- ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงาน 
- กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโกลด์ 
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณมอบรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
- นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มอบของที่ระลึกขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน 
09.15 – 10.00 น.   การบรรยายพิเศษ เรื่อง Library Transformation in a Disrupted World 

โดย อาจารย์บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World 

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร   
      ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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11.45 – 12.00 น. 
 
12.00 – 12.15 น. 

การบรรยาย เรื่อง Digital Humanities Isn’t Scary! Transform Research with Text Mining 
Tools.  โดย Masaki Morisawa, Senior Product Manager, Gale Asia 
การบรรยาย เรื่อง “Common Research User Experience (UX) for Library”  
โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina,  
EBSCO Information Service 

12.15 – 13.15 น. 
13.15 – 13.30 น.  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การบรรยายเรื่อง "Innovative, Inclusive and Interconnected Libraries" 
โดย Mark Ritchie, Director Libraries of PressReader 

13.30 – 14.45 น. การบรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park  
โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช   
      รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
      ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  (TK Park) 

14.45 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง EZproxy Analytics เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากผู้ใช้
ภายนอก โดย คุณนงนุช สุขใจเจริญกิจ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จ ากัด ตัวแทน OCLC ในประเทศไทย 

15.00 – 15.15 น. 
 

การบรรยาย เรื่อง "Not just Content but Insights and Intelligence for your Teaching and 
Research Advancement?” โดย Adrian Tang, Business Development Manager APAC - 
Inspec & Publishing, The Institution of Engineering & Technology (IET) 

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 18.00 น. การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 
18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

 
วันพฤหัสบดีที ่9 มกรำคม 2563 

08.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จ าแนกตามกลุ่ม 1-3 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง Scholarly Communication in a Disrupted World  
โดย รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล   
      ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

14.00 – 14.45 น. พิธีมอบรางวัลส าหรับผู้น าเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์  
พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดงาน 

14.45 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 18.00 น. ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ทัศนศึกษำ         มีเส้นทางให้เลือก โดยช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิม ตามที่ก าหนดแต่ละเส้นทาง ดังนี้ 
                      วันศุกรท์ี่ 10 มกรำคม 2563 07.30 – 20.45 น. 
 
 

โปรแกรมท่ี 1 สะเดา  1,100 บาท/คน 
โปรแกรมท่ี 2 พัทลุง  1,800 บาท/คน 
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วันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563 – วันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 07.30 – 19.00 น. 
โปรแกรมท่ี 3 คาเมรอน ไฮแลนด์ มาเลเซีย  4,900 บาท/คน 
โปรแกรมท่ี 4 เกาะหลีเป๊ะ 3,700 บาท/คน 
หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์ หากจ านวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 15 คน 

* ก าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


