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สรุปสาระสําคัญ    
       สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  PULINET 2020  
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2. การนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในรูปการบรรยายและโปสเตอร  

 
การบรรยายทางวิชาการจากวิทยากร 

1. เรื่อง Library Transformation in a Disrupted World โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย   
ผูอํานวยการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
           วิทยากรใหแนวความคิดวา Library Transformation ไมใชเปนเรื่องของ IT หรือการจัดซ้ือ  
เครื่องมือใหมๆ มาใหบริการ หรือการพัฒนาระบบออนไลน แตอยางนอยตองมาจากผูบริหารท่ีตองคํานึงถึง
ความตองการของลูกคา แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน เปนตน  
           ในการ transform หองสมุด จะตองคํานึงถึง 1) โครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีตองใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
2)  กลไกของรัฐ ท่ีตองรองรับ e-money 3) มีการอบรมใหมใหมีความรูเรื่อง information literacy และ 
4) การแกไขกฎหมายหรือระเบยีบของหนวยงานใหรองรับการ transform 
           ท้ังนี้ วิทยากรไดใหศึกษาและทําความเขาใจในเรื่อง 3 แผน 1 พระราชบัญญัติ คือ 



             
 ประกอบดวย  
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564   
           แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
           ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560-2579  
            พ.ร.บ.การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
      โดยในการ transformation นั้น จะตองปรับวิธีการคิดใหม ทุกอยางใหมีพ้ืนฐานของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แลวกระบวนการบริหาร กระบวนการทํางานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เกิดเปนกระบวนการเรียนรูใหม   
   

2. The Next Generation Library Beyond a Disrupted World โดยดร.กฤษณพงศ กีรติกร 
ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
           วิทยากรพูดถึง Education 2060 Prediction  (Salman Khan - Khan Academy December  
2011) วา 1) รูปแบบของหองเรียนจะเปลี่ยนไป เปนชั้นเรียนท่ีนักเรียนจะกระตือรือลนในการเรียนรู (Active) 
เรียกหองเรียนรูปแบบใหมนี้วา เปนโมเดลเพ่ือการคนพบและสรางสรรค 2) จากการยึดตามระยะเวลาศึกษา   
(Seat-Time Based) เปนยึดตามผลสัมฤทธิ์ (Achievement Based) 3) ครูจะกลายเปนโคช หรือ  
ท่ีปรึกษา (Coach or Mentor) หองเรียนแบบใหมจะมีผูเรียน 70-90 คนตอครู 3 คน โดยครูท้ัง 3 คนทํางาน 
รวมกัน ผูเรียนจะไดรับประสบการณไมใชจากแคครูคนใดคนหนึ่งแตมาจากครูท้ังสามคน 4) 99% ของ
มนุษยชาติจะรูหนังสือ โดย Khan เชื่อวาตนทุนทางการศึกษาจะลดลงจนเกือบเปนศูนยเนื่องจากเทคโนโลยี 
อินเทอรเน็ต นักเรียนจากท่ัวโลกจะสามารถเขาถึงการศึกษาระดับสุดยอดของโลกได  
      สําหรับหองสมุดนั้น จะเปนอยางไร วิทยากรใหขอคิดเห็นวา หองสมุดตองเปนแหลง digital Literacy    
เปน creativity place เปน community space หองสมุดตองใหประสบการณท่ี meaningful ให  
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได เปน house of access เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เปน Public 
Library ไมใชเปน university Library อีกตอไป   
       สําหรับบรรณารักษ จะตองมีความเอาใจใสในการใหบริการ มีความอยากรูอยากเห็น มีความคลองแคลว
ในการเรียนรู ยืดหยุน   



3. Library as a Lifelong Learning Park โดยคุณกิตติรัตน ปติพานิช รองผูอํานวยการสํานักงาน 
บริหารและพัฒนาองคความรู และผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park)   
          วิทยากรใหแนวคิดการจัดการหองสมุดใหเปน Lifelong Learning ใหเปนแหลงเรียนรู เปน learning  
space ท่ีตองมีลักษณะ 4 อยางดังนี้   
              Flexibility, openness, access to resources  
              Design based on extensive research  
              Space tailored to different ages/needs  
              Facility built and adapted in response to service model  
              ท้ังนี้ใหคํานึงการออกแบบบริการท่ีเอ้ือตอสังคมผูสูงวัยท่ีกําลังเกิดข้ึนในประเทศไทยดวย  
  

4. Scholarly Communication in a Disrupted World โดยรองศาสตราจารยปญญรักษ งามศรี 
ตระกูล ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
           วิทยากรไดใหความรูเก่ียวกับการพัฒนา Scholar Communications ท่ีผูกขาดการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการโดยสํานักพิมพ Pergamon Press และตอมากลายเปนสํานักพิมพ Elsevier ท่ีมีการข้ึนราคาคา
บอกรับวารสารเอยางนอย 50 % จนกระท่ังถึงป ค.ศ. 1995 ท่ีมีการเริ่มใช internet จึงคอยๆ มี Open  
Access Publisher เกิดข้ึน และมีเครือขายหองสมุดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือรวมมือกันจัดหาทรัพยากรหองสมุด 
และสรางอํานาจเพ่ือตอรองกับสํานักพิมพในการบอกรับวารสารหรือฐานขอมูล  
      
การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย โดยบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 2 เรื่องไดแก  

1. ระบบการยืมหนังสือระหวางหนวยงาน โดยนางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ และนายกันตพงศ พุมอยู 
2. ระบบคลังขอมูลหองสมุดกับการนํามาใชประโยชน: กรณีศึกษาการวิเคราะห collection หนังสือ

หมวด 370 การศึกษา โดยนายธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล และนางมัณฑนา เจริญแพทย 
  
      
            
                
  

 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ไดรับความรู และไดรับประสบการณการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริการหองสมุดจากวิทยากรและ 

ผูเขารวมนําเสนอผลงานจากหองสมุดตางๆ 
 




