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บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รุ่นที่ 9 โดย สถาบันวิทย
บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาดูงานห้องสมุดในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง: Chinese University of
Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, The
Hong Kong Polytechnic University Library
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติขั้น
พื้นฐาน” จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU/SUP)
รุ่นที่ 6
เข้าร่วมการประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 3rd Membership
Conference at National Taiwan University Library, Taipei, Taiwan
ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU/EDP)
รุ่นที่ 12
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเด็นการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เข้าร่วมการประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 5th Membership
Conference ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ประเทศไทย
ผ่านการฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กาลัง
เสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” รุ่นที่ 16 จัดโดย คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมการประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 7th Membership
Conference at RMIT University, Melbourne, Australia
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หัวข้อ “ฐานข้อมูลและการสืบค้นเพื่อการวิจัยสาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์” ใน รายวิชา ภกบภ 403 ระเบียบวิธี
เชิงปริมาณและสถิติในเภสัชกรรม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
หัวข้อ “Literature and Database Search” ใน รายวิชา ภกบภ 404 วิทยาการระบาดทางเภสัช (คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
หัวข้อ “Literature Search and Database” ใน รายวิชา PYID685 Research Method in Pharmacy I.
(Faculty of Pharmacy, Mahidol University)
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้รับ
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รางวัลข้าราชการดีเด่นของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลประจาปี 2552
รางวัลบุคคลต้นแบบ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU Brand Ambassador) : Harmony
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

