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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-สกุล   ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล      

ตำแหน่ง   นักเอกสารสนเทศ (ระดับผู้เช่ียวชาญ)  

   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ 

สถานท่ีทำงาน   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

272 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

โทร. 02-201-5891 โทรสาร 02-354-7144  

อีเมล: ruchareka.wit@mahidol.edu 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553-2557   ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

พ.ศ. 2526-2528   วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล     

พ.ศ. 2521-2524   วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

หลักสูตรฝึกอบรม  

พ.ศ. 2563  ผ่านการอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 

หลักสูตร TQA Criteria รุ่นท่ี 11 ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562  ผ่านการอบรม โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล  

(Mahidol University Advanced Management Program: MU-AMP) รุ่นท่ี 4  

พ.ศ. 2562  ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ตาม 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549  

(เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.บร-62-0012) 

พ.ศ. 2562  ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 44 

พ.ศ. 2561  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน MU EdPEx Assessor มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นท่ี 6 

พ.ศ. 2550  ผ่านการอบรม โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University 

Executive Development Program: MU-EDP) รุ่นท่ี 4  

พ.ศ. 2547  ผ่านการอบรมหลักสูตร Managing & Leading Teams for Innovation and Success 

สำหรับผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประวัติการทำงาน  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (1 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน)  

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  (24 เม.ย. 59-23 เม.ย. 63)  

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและส่ือสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ (1 ธ.ค. 58-23 เม.ย. 59) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (1 ธ.ค. 54-30 พ.ย. 58)   

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร (1 ต.ค.-30 พ.ย. 58)   

หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (1 มี.ค. 46-19 ธ.ค. 54)  

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2544-2546)  
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ตำแหน่งอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา (27 พ.ค. 58- 30 พ.ย. 61) 

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและส่ิงตีพิมพ์) มหาวิทยาลัยมหิดล   

ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดท่ี 37 และหัวหน้ากอง

บรรณาธิการวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal)  

(พ.ศ. 2560-2562) 

ผลงานตีพิมพ์ท่ีสำคัญ 

บทความทางวิชาการ   

รุจเรขา อัศวิษณุ (2548) “ค่า Impact Factor ความสำคัญท่ีมีต่อบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ใน ยอดหทัย เทพ

ธรานนท์ และประมวล ต้ังบริบูรณ์รัตน์ บรรณาธิการ การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหน้า 23-30 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย  

Svasti MRJ, Asavisanu R. (2549) “Four Decades of Excellence in Research – Revealed by 

International Database Searches.” ใน 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2501- 2549) 

หนังสือท่ีระลึก 4 รอบแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 ตุลาคม 2549 

กรุงเทพมหานคร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 67-70  

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2551) “Social Networking กับการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย”. รังสิตสารสนเทศ,  

มกราคม-มิถุนายน 14(1), 18-21 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2552) “การจัดการความรู้: ประสบการณ์ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข”. โดมทัศน์,  

กรกฎาคม-ธันวาคม 30(2), 3-9 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2553) “Information Commons กับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้” ใน การสัมมนาความ 

ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 28 วันท่ี 22-24 กันยายน 2553 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา หน้า 46-49 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2553) “การวิเคราะห์เน้ือหาในงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระดับ 

นานาชาติ” ใน การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง จากการสนเทศสู่นวัตกรรม (From Information to 

Innovation) วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 1-9 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2555) “ข้อควรระวัง หากส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open  

Access”. บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ, พฤษภาคม 23(192), 8-9 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2556) “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : ปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต (1)” ประชาคมวิจัย 19, 109 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 39-50  

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2556) “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ : ปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต (2)” ประชาคมวิจัย 19, 110 (กรกฎาคม-สิงหาคม): 33-47  

น้ำทิพย์ วิภาวัน และ รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2557) “Massive Open Online Course (MOOC) กับความท้าทาย 

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, มกราคม-มิถุนายน 7(1), 78- 

89 
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รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2558) “BIG DATA, LITTLE DATA, NO DATA: SCHOLARSHIP IN THE NETWORKED  

WORLD (บทวิจารณ์หนังสือ)”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, กรกฎาคม-ธันวาคม 8(2),  

128-130 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2560) “คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ (บทวิจารณ์หนังสือ)”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง 

ประเทศไทยฯ, มกราคม-มิถุนายน 10(1), 112-113 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2562) “OKRs@Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (บทวิจารณ์ 

หนังสือ)”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, กรกฎาคม-ธันวาคม 12(2), 115-117 

บทความวิจัย  

Svasti MRJ, Asavisanu R. (2006). “Update on Thai publications in ISI databases (1999-2005).” 

ScienceAsia 32, 2: 101-106.  

Svasti MRJ, Asavisanu R. (2006). “Don't forget the name of your university/institution and remember 

how it is spelled: another look at ISI databases.” ScienceAsia 32, 3: 207- 213  

Svasti MRJ, Asavisanu R. (2007). “Aspects of Quality in Journals: A Consideration of the Journals 

Published in Thailand.” ScienceAsia 33, 2: 137-143.  

Chatsurachai S, Wittayawuttikul R, and Suriyaphol P. (2009). “Comparison of using Scopus and 

PubMed for compiling publications with Siriraj Affiliation.” Siriraj Medical Journal 61, 2 

(March-April): 71-74. 4  

Sirisinha S, Koontongkaew S, Phantumvanit P, Wittayawuttikul R. (2011). “Reflections on a decade 

of research by ASEAN dental faculties: analysis of publications from ISI WOS databases 

from 2000 to 2009”. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2: 72- 80.  

สถิตย์ สิริสิงห สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2553) “การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานวิจัยระดับ 

นานาชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2551” เชียงใหม่ทันต

แพทย สาร 31, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 47-57  

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และ น้ำทิพย์ วิภาวิน (2555) “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับงานวิจัยทางสารสนเทศ 

ศาสตร์” วารสารบรรณศาสตร์ มศว 5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 126-140  

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, น้ำทิพย์ วิภาวิน และ นงเยาว์ เปรมกมลเนตร. (2558) “การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทาง 

สังคมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง 

ประเทศไทยฯ, 8, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 1-21  

Keynote Speaker และ Session Chair ในการประชุมวิชาการ  

พ.ศ. 2556 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความ

ใน วารสารวิชาการท่ีเป็น Open Access” ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

คร้ังท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัด

เพชรบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  
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พ.ศ. 2557 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ”Open Access Journals: Quantity VS 

Quality” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research 

Congress (2nd AGRC) ระหว่างวันท่ี 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท 

กรุงเทพมหานคร จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2558 ได้รับเชิญเป็น Parallel Session Chair ในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ คร้ังท่ี 16 (16th Congress of Southeast Asian Librarians - CONSAL XVI) จัดโดยหอสมุด

แห่งชาติ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค   

พ.ศ. 2559 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to Choose a Good Quality of 

Open Access Journal: Significance and Impact” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 38 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีประชุมคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)  

พ.ศ. 2559 ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Journal and Article Metrics: Pros 

and Cons” และเป็น Co-chair ในงานประชุมวิชาการ Asia Pacific Association of Medical 

Journal Editors ประจำปี 2559 (APAME2016) จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างวันท่ี 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล

พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2560 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ใน

การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0” เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ผลงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการนำเสนอผลงานโดยวาจา ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 7 จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) (11-12 ม.ค. 60)  

พ.ศ. 2560 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับอาเซียน 13th AUNILO Meeting: Libraries of ASEAN 

University Network ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (7-11 ส.ค. 60) 

พ.ศ. 2560 ได้รับเชิญเป็น Speaker ในงาน Elsevier eBooks Forum 2017 – SEA Connecting the Dots: 

Reshaping the Library to Enhance Research Output ณ โรงแรม DoubleTree by Hilton 

Sukhumvit (7 ก.ย. 60) 

พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้น Citation และตัวช้ีวัดคุณภาพวารสาร 

เพ่ือการเลือกวารสารตีพิมพ์” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพคร้ังท่ี 2 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (11 มิ.ย. 61) 



5 

 

พ.ศ. 2561 ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศและการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. ราชภัฏมหาสารคาม (26 ก.ค. 61) 

พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา หัวข้อ “The Future of Libraries in Research Universities” งาน

วันสถาปนาครบรอบปีท่ี ๔๒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (24 พ.ค. 62) 

พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา หัวข้อ “Rethink and Reform: สู่บริการห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพ

อย่างย่ังยืน” งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 34 จัดโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (6 มิ.ย. 62) 

พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx/TQA/Baldrige ไปใช้กับงาน

หอสมุด” ท่ีสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (7 มิ.ย. 62) 

พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx กับการพัฒนากระบวนการ

ทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา (2 ก.ย. 62) 

พ.ศ. 2563 ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาออนไลน์ “Virtual Forum : Library Service Through COVID-19. 

Challenges and Opportunities for Library” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (30 

เม.ย. 63) 

ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

พ.ศ. 2557  ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เร่ือง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพ่ือเพ่ิม ผลผลิตงานวิจัย

ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย" จากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและ

พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 

2557  

พ.ศ. 2558  หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 (คณะทำงาน 1)" ของ สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

พ.ศ. 2559  หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง "การวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) 

ของ อาจารย์และนักวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" ของ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

รางวัลท่ีได้รับ  

พ.ศ. 2545  ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ประจำปี

การศึกษา 2544 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น จากท่ีประชุมประธานสภา 

ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี 2550  

พ.ศ. 2551  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะศิษย์เก่าท่ีนำช่ือเสียงมาสู่คณะฯ ในงานคืนสู่เหย้า ครบรอบ 48 ปี ของ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2551  เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Webmaster เว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคภาษาอังกฤษ) ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ (Gold Medal) จากการประกวด 



6 

 

QS-APPLE Creative Award ประเภท Best International Website Pages ในงานประชุม 

วิชาการ QS Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition 

คร้ังท่ี 4 ท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลี  

พ.ศ. 2552  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริการ ประจำปี 2551  

พ.ศ. 2554  ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น คนดีศรีมหิดล ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ใน

พระบรมราชูปถัมภ์  

พ.ศ. 2556  ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ด้านความสำเร็จใน 

อาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2558  ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเร่ือง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคม

เพ่ือ เพ่ิมผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย" จากการประชุมใหญ่โครงการ

ส่งเสริมการ วิจัยในอุดมศึกษา (HERP Congress III) ของสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษาและ พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

พ.ศ. 2559  ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558 จาก 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ ระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

พ.ศ. 2559 ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ด้านผลงานเด่น จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ระดับดีเย่ียม (ทอง) ประจำปี 2561 

ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ในฐานะ

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

5 ธ.ค. 2544 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย ช้ันท่ี 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

5 ธ.ค. 2546 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก ช้ันท่ี 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

 

……………………………………………………………….. 

25 พฤษภาคม 2564 


