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ประวัตกิ ารทางาน หัวหน้ าห้ องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ( 31 ม.ค.57-ปั จจุบนั )
หัวหน้ าห้ องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ( 30 ก.ย.52-30 ม.ค.2557)
รักษาการหัวหน้ าห้ องสมุดคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
(1 ธ.ค.2547-11ก.ค.2548)
บรรณารักษ์งานบริการ หอสมุดกลาง (18 สิงหาคม 2534-30พ.ย. 2547)

เป็ นวิทยากร /อาจารย์ พเิ ศษ
1. เป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่ องการค้ นคว้ าสารนิเทศด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ จากฐานข้ อมูลต่างประเทศ
แก่ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาโท สาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ แ ละการศึก ษาต่อ เนื่ อ ง ภาควิ ช าศึก ษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2539
2. เป็ นวิทยากรบรรยายพิเ ศษ เรื่ องระบบฐานข้ อมูลและการใช้ บริ การห้ องสมุด แก่นักศึกษาปริ ญ ญาโท
สาขาวิช าดนตรี ในรายวิช า GRMU 598 Musical Information and Technology. ในวัน ที่ 28 มิ ถุนายน
2539
3. เป็ นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการสืบค้ นสารนิเทศ แก่นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการศึกษา
ผู้ใ หญ่ แ ละการศึก ษาต่อ เนื่ อ ง ภาควิ ข าศึก ษาศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์ วัน ที่ 13
สิงหาคม 2540
4. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่ อง ประสบการณ์ให้ บริ การสารนิเทศ ประกอบรายวิชา 436 202 Information
Sources แก่นักศึกษาปริ ญญาตรี วิชาเอกและวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 5
กันยายน 2541
5. เป็ นวิทยากรและจัดฝึ กอบรมการสืบค้ นสารนิเทศเฉพาะสาขาวิช าจากฐานข้ อมูลซีดีรอมและออนไลน์
ระหว่างวันที่ 13 ถึง 24 ธันวาคม 2542 ณ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6. เป็ นวิทยากรและฝึ กอบรมการใช้ ฐานข้ อมูล DAO, ERIC, MEDLINE, AIDSLINE, Serfile, Toxline ระหว่าง
วันที่ 17 ถึง 18 พฤษภาคม 2543 ณ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7. เป็ นวิทยากรฝึ กอบรมการสืบค้ นวิชาการสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตแก่อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการ
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 เมษายน 2544
8. เป็ นวิทยากรและจัดฝึ กอบรมการสืบค้ นสารนิเทศและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง
15 กันยายน 2544 ณ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่ อง ประสบการณ์ สืบค้ นสารนิเทศและฐานข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง แก่นักศึกษา
ปริ ญญาตรี วิชาเอกและวิชาโทบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 6 กันยายน 2546
10. เป็ นอาจารย์พิเศษสอนการสืบค้ นเพื่อทาวิทยานิพนธ์ นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. เป็ นอาจารย์พิเศษ รายวิชา MTTD 605 Research Methodology ระเบียบวิธีการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ปี การศึกษา 2552 หัวข้ อบรรยาย “Searching and retrieving of scientific data” วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยาย(ภาษาอังกฤษ) เรื่ อง การสืบค้ นวารสารและข้ อมูล วิชา Thesis Seminar MPHM
2204 ให้ นั ก ศึ ก ษานานาชาติ ปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต ร Master of Public Health Management วั น ที่ 8
มกราคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
13. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชา ADAD509 : Applied Statistics in Addiction Studies Research 3 (3-06 credits) หัวข้ อ Literacy Searching แก่นกั ศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท สาขาวิทยาการเสพติด ประจาปี
การศึกษา 2559 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559
14. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่ อง สารสนเทศเพื่อการทาดุษฎี นิพนธ์ แก่นกั ศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ(ภาคพิเศษ) ภาควิชา
สัง คมศาสตร์ ในรายวิ ช า สมนก 574 สัม มนาวิทยานิ พ นธ์ ระดับดุษฎี บัณฑิต 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 วันที่ 29 เมษายน 2560 ห้ องบรรยาย 420
15. เป็ นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่ อง สารสนเทศเพื่อการทาดุษฎี นิพนธ์ แก่นกั ศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ(ภาคปกติ ) ภาควิชา
สัง คมศาสตร์ ในรายวิ ช า สมนก 574 สัม มนาวิทยานิ พ นธ์ ระดับดุษฎี บัณฑิต 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ห้ องบรรยาย 421

การฝึ กอบรมและดูงาน
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538

ผ่านการอบรมหลักสูตร บริการที่ประทับใจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการอบรมเรื่ อง Information Repackaging and Management held by Center
for Library and Information Resources. โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
ระหว่าง วันที่ 2-20 ตุลาคม 2538

พ.ศ. 2540

ผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สาหรับข้ าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ณ คณะ
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2541

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอาสาสมัครทางานกับคนพิการ วันที่ 25-26 เมษายน
2541 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2551

ผ่านการอบรม เรื่ อง จริยธรรมการวิจยั ในคน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง การพัฒนางานวิชาการจากงานประจา รุ่นที่ 2
ระว่างวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่ นเกล้ า

พ.ศ. 2553

บางพลัด กรุงเทพ
เข้ าร่วมประชุมวิชาการ เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
ศาสตร์ ในยุคดิจิตลั วันที่ 6 กันยายน 2553 ณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2554

ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้ ระบบสมรรถนะ (competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 16 วันที่ 31 มีนาคม-1เมษายน 2554 ณ สานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้ น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP#5)
ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน และโรงแรม
คอร์ ทยาร์ ด บายแมริออท แอทชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์แพทย์: value added for
medical librarian รุ่นที่ 3 ณ ห้ องประชุมกาญจนาภิเษก ชัน้ 25 โรงพยาบาล
เลิศสิน ระยะเวลา 3 วัน (1-3 สิงหาคม 2554 ) และเข้ าร่วมสัมมนาวันที่ 4
สิงหาคม 2554 ในหัวข้ อ An Introduction to Elsevier’s Health Science
Services for the Medical and Nursing Professionals จัดโดย Elsevier ณ
ประเทศสิงคโปร์

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

เข้ าร่วมประชุมและอบรมในโครงการ Group Benchmarking กลุม่ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย 3 สถาบัน (ม.ช., ม.อ.และม.ม.) ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
3 มีนาคม 2554-21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เข้ าร่วมประชุมเพื่อเตรี ยมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครัง้ ที่ 36 พุทธศักราช 2555
เรื่ องการส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนา วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้ อง
ประชุมใหญ่ สานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์แพทย์: value added for
medical librarian รุ่นที่ 4 ณ ห้ องประชุมกาญจนาภิเษก ชัน้ 25
โรงพยาบาลเลิศสิน ระยะเวลา 3 วัน (6-8 สิงหาคม 2555)
เข้ าร่วมประชุมกลุม่ ผู้ใช้ ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครัง้ ที่16
ณ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ระยะเวลา
2 วัน (3-4 ธันวาคม 2555 )

พ.ศ. 2557

ผ่านการอบรม โครงการพัฒนานักบริ หาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่13 (MU-EDP#13)
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

พ.ศ. 2557

ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน (กลุม่ Supporting Staff A) ระยะเวลา 6 เดือน ตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-11.00 น.
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

พ.ศ. 2558

เข้ าร่วมประชุม the 16th Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI)
held at Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Bangkok,
Thailand. 10-13 June 2015

พ.ศ. 2560

เข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 และประชุมวิชาการเรื่ อง “ห้ องสมุดดิจิทลั
กับการก้ าวสู่ยคุ Thailand 4.0 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

พ.ศ. 2560

กรุงเทพมหานคร
EIFL- Mahidol Libraries Workshop on "Research Evaluation Tools & Data

พ.ศ. 2560

Science for Libraries" 16-17 May 2017 at Mahidol Learning Center
เข้ าร่วมประชุมวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ที่ 11 ประจาปี 2560 หัวข้ อ "ศาสตร์ พระราชา :
ปั ญญาของแผ่นดิน" ระหว่าง 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิทธา

พ.ศ. 2560

คาร และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ITS Inbound Staff Mobility Program 2017 from July17th – July 22nd 2017 at
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia
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