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การฝกอบรม ประชุม และดูงาน :
พ.ศ. 2545
เขารวมประชุม The 5th International Conference on Asian Digital Libraries (ICADL 2002)
ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 10-15 ธันวาคม 2545
พ.ศ. 2547
ผานการอบรมหลักสูตร The course of computer training in LINUX/UNIX and Open Source
Systems between 4 May – 19 June 2004 จาก Mahidol University Computer Center
เขารวม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสํารวจและศึกษาความตองการคุณลักษณะของหองสมุด
อัตโนมัติ สํ าหรับ หองสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย
(ThaiLIS)” ระหวางวันที่ 24-26 ส.ค.2547 ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
พ.ศ. 2548
ผานการอบรมหลักสูตร A program in MeSH Indexing and Translations between 18 – 25
Jan 2005 จาก National of Library of Medicine , National Institutes of Health U.S.A.
ศึกษาดูงานหองสมุดในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร วันที่ 30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2548
พ.ศ. 2550
ผานการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ดีสเปซฉบับภาษาไทยเพื่อการพัฒนาคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย ” ระหวางวันที่ 1 – 3 ส.ค. 2550 จาก สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง วันที่ 24 - 27 ก.ค. 2550
พ.ศ. 2551
ผานการอบรม “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่
3 ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ศาลายา วันที่
14-15 ส.ค. 2551
เขารวมโครงการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2551 เรื่อง
“ลิขสิทธิ์สําหรับเอกสารทางวิชาการที่เผยแพรบนเว็บไซต” วันที่ 5 มิ.ย. 2551 ณ หองประชุมเอนกประสงค
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พ.ศ. 2552
ผานการอบรมหลักสูตร การบริหารทีมงานสําหรับหองสมุด วันที่ 20 ก.พ. 2552 จาก มหาวิทยาลัย
คริสเตียน
ผานการอบรม “ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง” ดาน
การบริหาร วันที่ 3 ก.ย. 2552
ผานการสัมมนา หลักสูตร “โครงการสัมมนาและฝกอบรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําป พ.ศ. 2552” ณ หองประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 31 มี.ค. 2552
การศึกษาดูงานหองสมุด ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 16-20 ก.ย. 2552
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พ.ศ. 2553
ผานการอบรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1/2553 (MU-SUP#1)
ระหวางวันที่ 24 – 29 ม.ค. 2553 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา และโรงแรม
ศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ผานการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา” รุนที่ 4 วันที่
18–20 ส.ค. 2553 ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
การศึ ก ษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี ห องสมุด ณ ประเทศไตห วั น มี กํา หนด 4 วั น
ระหวางวันที่ 21-24 ส.ค.2553
ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจ รุนที่ 5 วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมลอง
บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2554
ผ า นการอบรม โครงการพั ฒ นานั กบริ ห าร มหาวิท ยาลั ย มหิด ล รุ น ที่ 8 Mahidol University
Executives Development Program # 8 (MU-EDP) ระยะเวลา 4 เดือน (1 เม.ย.-9 มิ.ย.2554)
อบรม Benchmarking ระหวางหองสมุด 3 สถาบัน มช มม มอ วันที่ 3 มี.ค. – 21 ต.ค. 54
พ.ศ. 2555
ผานการอบรม "นพลักษณเพื่อการทํางานและการดําเนินชีวิต""หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัย
มหิดล รุนที่ 1 วันที่ 18-20 พ.ค. 2555 ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เขารวมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 2012 Membership Conference OCLC
ASIA PACIFIC REGIONAL COUNCIL National Library of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia 3 – 4
September 2012
พ.ศ. 2556
ผานการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประเด็นการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร จัดโดย สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ หอง 231
อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เขารวมประชุม IFLA World Library and Information Congress 79th IFLA General
Conference and Assembly 16-23 August 2013, Singapore
เขารวมประชุม OCLC ASIA PACIFIC REGIONAL COUNCIL 2013 MEMBERSHIP CONFERENCE
THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARIES, BANGKOK, THAILAND OCTOBER 7-8 2013
พ.ศ. 2557
เขารวมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference ณ
JEJU GRAND HOTEL, JEJU, REPUBLIC OF KOREA วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2557
พ.ศ. 2558
ผานการอบรมผูตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) รุน
ที่ 3 ชวงที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมิน” วันที่ 22-23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ หองประชาสังคมอุดมพัฒน (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา
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ผานการอบรมผูตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) รุนที่ 3 ชวงที่ 2
Workshop “การจัดทา Consensus Review และ Site Visit Planning” วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ 2558
ณ ไอธารา รีสอรท แอนด สปา จ.เพชรบุรี
เขารวมประชุม The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General
Conference (CONSAL XVI) 10 - 13 June 2015, Bangkok International Trade and Exhibition
Centre (BITEC) Bang-Na, Bangkok, Thailand
เชารวมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 2015 “The Power of
Worldwide Cooperation” University of Melbourne, RMIT UNIVERSITY• MELBOURNE,
AUSTRALIA 1 - 4 DECEMBER 2015
พ.ศ. 2559
ผานการอบรม การบริหารความเสี่ยงสําหรับผูบริหาร COSO For Executive จัดโดย ศูนยบริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 มี.ค. 2559 หองประชุม 109 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เปนกรรมการและงานพิเศษอื่นๆ
ระดับคณะ
พ.ศ. 2555
 คณะทํางานดรรชนีวารสารสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
 คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการ จางออกแบบงานระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมและระบบปองกันอัคคีภัย
 คณะกรรมการจัดทํารูปแบบการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
 คณะทํางานจัดงานมหิดลบุคแฟร ประจําป พ.ศ. 2555
 คณะกรรมการคัดเลือกแมดี - บุคลากรเดน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย
 มรดกความทรงจํา
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จางดูแลบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และ
โปรแกรมสําเร็จรูประบบหองสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium จํานวน 1 ระบบ
 คณะกรรมการจัดประชุมกลุมผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 16
พ.ศ. 2556
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
 คณะกรรมการจัดการพลังงานหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับขั้นงานลูกจางประจําเงินงบประมาณ
 คณะทํางานจัดงานมหิดลบุคแฟร ประจําปพ.ศ. 2556
 คณะกรรมการการจัดการความรู หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการประเมินขาราชการเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะตอสัญญาจาง
 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะทํางานประเมินผลความพึงพอใจผูใชหองสมุด
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พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการสอบสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกตําแหนงหัวหนางานในสวนงาน
 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกตําแหนงหัวหนางานในสวนงาน/หนวยงาน
 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล จํานวน 22 เครื่อง
 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายการ ปรับปรุงลานจอดรถยนตของหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รายการ ปรับปรุงระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบปองกันอัคคีภัย
(ระบบดับเพลิง)
 คณะทํางานพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการคัดเลือกแมดี-บุคลากรเดนระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Sierra จํานวน 2 รายการ
 คณะกรรมการจัดบรรยายและสัมมนาวิชาการ
 คณะกรรมการขายทอดตลาด
 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 2557
 คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวด
ราคา รายการ ปรับปรุงระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบปองกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต
 คณะทํางานดําเนินการจัดฝกอบรมสําหรับบุคคลภายนอก
 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการประเมินปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ และสมรรถนะ
 คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา รายการ เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล จํานวน 22 เครื่อง
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการ เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล จํานวน 22 เครื่อง
 คณะกรรมการคัดเลือกแมดี-บุคลากรเดน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการพัฒนาหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการเครือขายผูดูแลเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะกรรมการอํา นวยการโครงการเทคโนโลยีหองสมุดดนตรีส มเด็จ พระเทพรัตน สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ :
พ.ศ. 2549
ไดรับรางวัล ขาราชการดีเดน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทขาราชการ ระดับ 3-6 ปพ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
เปนประธานทีม Webmaster ของเว็บไซตหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับรางวัล
เว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลประเภทเว็บไซตยอดนิยมประจําป 2552 (รางวัลชมเชย)
พ.ศ. 2553
เปนประธานทีม Webmaster ของเว็บไซตหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับ
รางวั ล เว็ บ ไซต มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจํ า ป 2553 จํ า นวน 4 รางวั ล คือ รางวัล การพัฒ นาของเว็ บ ไซต
ประเภท Rich Files (โลรางวัลระดับดีเยี่ยม) รางวัลการพัฒนาเว็บไซต รวม โลรางวัลระดับดี รางวัลการ
พัฒนาของเว็บไซต ประเภท Visibility (เกียรติบัตรชมเชย) รางวัลการพัฒนาของเว็บไซต ประเภท Size
(Web pages) (เกียรติบัตรชมเชย)
พ.ศ. 2557
ไดรับรางวัลบุคคลตนแบบ MU Brand Ambassador ( Mastery เปนนายแหงตน ) ประจําป 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ :
 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
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