
  

 
 

ก ำหนดกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 9 
(The 9th PULINET National Conference) PULINET 2019 : Together We Share 

วันที่ 9-10 มกรำคม 2562 
ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี 

 
วันอังคำรที่ 8 มกรำคม 2562 

เวลำ กิจกรรม 
14.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร 

ผู้น าเสนอผลงานติดโปสเตอร์ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมแปซิฟิก  
(หากท่านท่ีไม่สามารถติดโปสเตอร์ได้ทัน สามารถมาตดิได้ในวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา 08.00 น.) 

วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร  ชมนิทรรศการและผลงานการน าเสนอประเภทโปสเตอร์ 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 9 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน 
 -  นางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    กล่าวรายงานต่อประธานในพิธ ี
 -  กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา 
 -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามอบโล่ขอบคุณผู้สนบัสนุนการจัดการประชุม  
    ระดับโกลด์ จ านวน 5 ราย 
 -  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข คณุณรงค์ชัย คุณปลื้ม กล่าวต้อนรับในนามผู้บริหารองค์กรสว่นท้องถิ่น 
 -  นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรตพิงศ์  
    ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมดุ มหาวิทยาลยัส่วนภูมภิาค 
    กล่าวสดุดีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รบัรางวัล PULINET AWARD 
    ประจ าปี พุทธศักราช 2561 
 -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบรางวัล PULINET AWARD ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
 -  นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรตพิงศ์ 
    ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิาค 
    มอบของที่ระลึกขอบพระคุณทา่นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา 
-  ถ่ายภาพท่ีระลึกร่วมกัน 

09.15 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง  ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยยคุใหม่ 
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กลุธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจ าป ี
     พุทธศักราช 2561 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ และเยีย่มชมรา้นผลิตภณัฑ์การให้บริการสารสนเทศ 
10.15 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง  สารสนเทศห้องสมุดแบบเปิดและการเช่ือมโยงของโลก ด้วยเทคโนโลย ี

การเช่ือมโยงสารสนเทศห้องสมุด (Open Library Data and Embrace the World  
Library Linked) 
     โดย Dr. Hao-Ren Ke, Professor & Library Director of National Taiwan Normal  
     University (NTNU) และรองศาสตราจารย์ ดร.วนดิา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการ 
     ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11.45 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง Together We Share: From Resources to Users’ Knowledges  
and Experiences  โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale, A Cengage Company 

12.00 – 12.15 น. การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการสารสนเทศ  
     โดย คุณกัญญากานต์ นนทิวฒัน์วณิช  Regional Sales Manager,Thailand & IndoChina,   
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12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 13.30 น. การบรรยายเรื่อง สารสนเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ  

     โดย คุณวาลิกา หลาวทอง Elsevier Solution Manager Singapore & Thailand 
13.30 – 15.00 น. การบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน 

     โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย  
     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 15.30 น. การบรรยายเรื่อง Workflow and Tools 

     โดย Mr. Dan Sewell, Product Manager, Acu-Ed Tech 
15.30 – 15.45 น. การบรรยายเรื่อง Learning Transformation and Online Education 

     โดย คุณวรรธนา พันธ์สวา่ง, Manager-McGraw-Hill Education Thailand 
15.45 – 18.30 น. การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ณ ห้องโถงแปซิฟิก 

กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (IT) 
กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ (CRM) 
กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจดัการความรู้ (KM) 

18.30 – 21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
      Theme :  รื่นรมย์ชมทะเล   ประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลง  การประกวด  
      การแต่งกายยอดเยี่ยม หนุม่ชาวเลและสาวชาวเกาะ การเล่นทานโจ๊ก เกมพื้นบ้านของอ าเภอ 
      พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  พร้อมลุ้นรับของขวัญ ของที่ระลึกภายในงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 
08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จ าแนกตามกลุ่ม 1-3 

     ห้องแปซิฟิก 1   กลุ่ม CRM  การบริการสารสนเทศ การบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ (CRM) 
     ห้องแปซิฟิก 2   กลุ่ม KM    การบริหารองค์กร การจดัการความรู้  
     ห้องแปซิฟิก 3   กลุ่ม IT      การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
พักรับประทานอาหารว่างหน้าห้องประชุมของแต่ละกลุ่ม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 

 
การบรรยายเรื่อง การแบ่งปันข้อมลูในโลกออนไลน์ : ความร่วมมือและลิขสิทธ์ิ 
     โดย อาจารย์บุญเลิศ อรณุพิบูลย ์
     ผู้อ านวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 
     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

14.00 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัลส าหรับผู้น าเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ กลุ่มละ 3 รางวัล  
     รวม 18 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น   ดี  และชมเชย 
พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป 
     การแสดงของส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพการจดัการประชุมฯ ครั้งท่ี 10 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวปิดงาน 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 20.00 น. ศึกษาดูงานการบรหิารจดัการการให้บริการสารสนเทศ ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลยับูรพา 

และชมวิถีชุมชน ถนนชลมารควิถี  ถนนเลียบชายทะเลจังหวัดชลบุร ี
 
 

  
  


