ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ที่ 3/2558
เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจาปี 2557
ตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้จัดโครงการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ประจ าปี นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมฯ เห็ น สมควรประกาศเกี ย รติ คุ ณ บุ ค คลดี เ ด่ น ในวิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจาปี 2557 ดังนี้
1. นางจุรี สังขภิญโญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับ ผิดชอบงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์ไอซีที ห้องสมุด กศน.ตาบล บ้านหนังสื อ
อัจฉริยะ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการและเด็กเร่ร่ อน สร้างนวัตกรรม
ส่งเสริมการอ่านในเชิงประจั กษ์ เช่น สนุกอ่าน สนุกคิด อ่านเขียนเรียนเล่น เมนูหนังสือแนะนา อักษรซ่อนคา
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนผ่านหนังสือในรูปนวัตกรรม จัดทาทาเนียบ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเภอเมือง จั งหวัดสงขลา ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลคนดีศรีสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ Living Library Award รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น รางวัลครูสอนดี
รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 4 และ รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
(ด้านการพัฒนาห้องสมุด)
2. นางดวงสุดา ทั้งพรหม
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติหน้าที่ครูและวิทยากรสร้างผู้นาการอ่าน มีผลงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพห้องสมุด การบริการและ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง แหล่งบริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม
ออมสิน เล่าสู่กันฟัง อ่านดีมีรางวัล ส้มหล่น หนังสือแผ่นเดียว ห้องสมุดเคลื่อนที่ หนังสือสู่ชุมชน ประกวดเรื่องสั้น
เขียนเรียงความ แข่งขันสรภัญญะ แต่งกาพย์ยานี และคุณธรรมเยาวชนไทย ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัล
ประกวดสื่อการสอนดีเด่น รางวัลการส่งเสริมการอ่านดีเด่น รางวัลพัฒนาห้องสมุด 3ดี จาก สพม. เขต 25 รางวัล
ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

3. นางทิพย์วรรณ คงเนตร
โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดด้วยความวิริ ยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
จนเป็นที่ศึกษาดูงานของนักเรียนและครูในชุมชน เป็นวิทยากรอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ในการประชุมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลเกียรติยศ ระดับเหรียญทองในกิจกรรมประกวด
หนังสือเล่มเล็กหลายปี และต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลห้องสมุดดีเด่น จาก สพม. เขต 39
4. นางเบญจมาศ ศิริรัตน์
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดกว่า 16 ปี โดยนาหลักการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตมาปรับ
ใช้ในด้านการบริหาร บริการ กิจกรรม และสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
การบริหาร บริการและกิจกรรม การนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาตาราวิชา
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัย จัดกิจกรรมโรงเรียนรักการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ โดย
นาหลักการทาห้องสมุดมีชีวิตมาใช้ในวิทยาลัย โครงการยุวบรรณารักษ์ โครงการวันนี้หนู ๆ อ่านหนังสือหรือยัง ยอด
นักอ่าน ยอดนั กไอที ตลาดนั ดหนั งสื อ นั กข่าวน้อย เป็นต้น มีผ ลงานเชิงประจักษ์ส่ งผลให้ ได้รับรางวัล ห้ องสมุด
อาชีวศึกษาดีเด่น ขนาดเล็ก ในพ.ศ. 2556 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
5. นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ์
โรงเรียนปัญญาวรคุณ กทม.
หัวหน้างานห้องสมุด และประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด
จั ด สถานที่ และสร้ า งบรรยากาศให้ น่ า ดู จั ด หาหนั ง สื อ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่ายรักการอ่าน สาระจากเส้นเสียง ประกวดมุมหนังสือในห้องเรียน ประกวดคาขวัญ
ประกวดที่คั่นหนังสือ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ประกวดยอดนักอ่านดีเด่น ริเริ่มนาระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติมาใช้ เพื่อให้บริการเชิงรุกทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
6. นางพัชรินทร์ โรจนวิทย์
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
ผู้ บ ริ ห ารห้ องสมุดและหั ว หน้ างานห้ องสมุด ตั้งแต่พ .ศ. 2525 ถึงปัจ จุบัน มีผ ลงานทางด้านวิช าการ
วิชาชีพบรรณารักษ์ โดยพัฒนาห้องสมุด ผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2539 พัฒนาห้องสมุดจนได้รางวัล ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม
ประจาปี 2549 จาก สพฐ. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พ.ศ. 2550 คณะทางานพัฒนาชุดฝึกอบรมครู
บรรณารักษ์ กรมสามัญศึกษา วิทยากรอบรมครูผู้ ส อนวิช าบรรณารักษศาสตร์ ส่ งผลให้ ได้รับรางวัล ต่าง ๆ อาทิ
ครูบรรณารักษ์ดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครู ดี รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ของจังหวัดราชบุรี ครูแกนนา:
ครูบรรณารักษ์ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู ครูเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

7. นางพะยอม ยุวะสุต
โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม
หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่พ .ศ.2534 จนถึง
ปัจจุบัน มีผลงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ บริการและกิจกรรมรูปแบบหลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยยกระดับการอ่านของเยาวชนให้สูงขึ้น ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งชมรมรักการอ่านใน
โรงเรียน จัดโครงการรักการอ่าน ครูและนักเรียนร่วมกั นสร้างนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในรูปแบบเกมส์ การ
อ่าน ฝึกทักษะการใช้ห้องสมุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น ขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษา ห้องสมุดดีเด่นเขตการศึกษา 5 รางวัลการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติดีเด่น รางวัลการจัดกิจกรรมสถานศึกษา รักการอ่าน สานสู่ฝัน โรงเรียนแกนนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รางวัล
หนึ่งแสนครูดี รางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาวิทยบริการ เป็นต้น
8. นางสาวพิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์
สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการ สานักงานวิทยทรัพยากร และอาจารย์ผู้สอนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บริหารและพัฒนา
สานักงานวิทยทรัพยากร เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนิสิต ในการศึกษา ค้นคว้า และงานวิจัย โดย
จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี อย่างต่อเนื่อง จัดทาคลังความรู้จัดเก็ บและให้บริการสารสนเทศในรูปดิจิทัล บริการ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมเสียงธรรมแก่ผู้พิการทางสายตา กิจกรรม
มอบด้ ว ยใจ ให้ ด้ว ยรั ก แก่ ผู้ ด้อ ยโอกาสในสั งคม มีผ ลงานวิจัย และวิ ช าการในสาขาวิช าบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์มากมาย เป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสู่สังคม
9. นางมาลัย ทัพหมี
โรงเรียนวัดดอนคา จังหวัดนครสวรรค์
ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน มีผลงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ บริการและกิจกรรม โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ Read Thailand รายงานผลการใช้เกมบิงโกคาศัพท์ฝึกทักษะการอ่าน ส่งผลให้
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนได้รับรางวัลพัฒนา
นวัตกรรมการจัดกิจ กรรมส่ งเสริมนิสัยรั กการอ่าน ในระดับยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิ ศ อันดับ 1 จากการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ต้นแบบ สปช. ส่งผลให้
ได้รับรางวัลดีเด่น ครูรักการอ่าน รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รางวัลระดับ
ยอดเยี่ ย มคลิ นิ กครู ครู ดีศรี ส บเมย ครู ดีศรีแ ผ่ นดิ น ครูเกี ยรติ ยศ หนึ่งแสนครูดี ครูผู้ สอนนั กเรี ยนเหรีย ญทอง
ระดับชาติสองปีซ้อน การทาหนังสือเล่มเล็ก และได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิตต้นแบบ จาก สพฐ.
10. นางมยุรี พรนิมิตร
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคาคณาทร อุทิศตนบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนกว่า 35 ปี ตั้งแต่
เป็นวิทยากรส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในกลุ่มโรงเรียน

และชุมชน พัฒนารูปแบบสมุดบันทึกการอ่านและนาไปเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในเครือข่าย จากการอุทิศตนพัฒนา
ห้องสมุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ อาทิ รางวัลส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
11. นางวนิดา รอดภัย
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน กทม.
ครูบรรณารักษ์ห้องสมุ ดโรงเรียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุด ด้วยการฝึกฝนยุวบรรณารักษ์ให้ช่วยกันจัด
ห้องสมุดให้มีชีวิต จัดเอกสารประกอบการเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและเห็นความสาคัญของห้องสมุด
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน จัดเอกสารประกอบการเรียนชุดมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน เพื่อเป็นช่องทางสาคัญในการแสวงหาความรู้ โดยการประกวดเล่านิทาน จนนักเรียนนักเล่านิทาน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 อีกทั้งยังนาความรู้ ความสามารถเป็นผู้นากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดชุมชนกับบ้านหนังสือชุมทางตลิ่งชัน ส่งผลให้ได้รับรางวัล อาทิ ครูดีศรีตลิ่งชัน หนึ่งแสนครูดี เป็นต้น
12. นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการ สานักหอสมุดผู้ พัฒนาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ บริหาร บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่
ริเริ่มจัดประชุมทางวิชาการของสานักหอสมุด ตั้งแต่พ .ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ ยอมรับในวิชาชีพ พัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด เช่น บอกรับ WorldCat จาก OCLC ทาให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดกว่า 72,000 แห่ง
ใน 171 ประเทศ ติดตั้งระบบ SFX เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการด้วยระบบ Open Source, ระบบ CONTENTdm พัฒนาอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จนได้รับรางวัล
ด้านประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขยาย
บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการใช้บริการหนังสือรูปเล่มและดิจิทัล ส่งผลให้ได้รับรางวัล
บุ ค คลดี เ ด่ น กลุ่ ม ข้ า ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ประธาน
กรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคของ OCLC ระหว่างพ.ศ. 2555 - 2558
13. นางสุจิลา เจริญขวัญ
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
ครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น ตั้ งใจ และใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการบริการผู้ใช้ให้เข้าถึงสื่อสารสนเทศ อุทิศตนทาหน้าที่บรรณารักษ์โดยสละเวลา อุทิศตน ทั้งงานสอน และงาน
พัฒนาห้องสมุดตั้งแต่พ.ศ. 2536 สร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เข้าโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
พั ฒ นานั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาส ปรั บ บรรยากาศภู มิ ทั ศ น์ จั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย น นั ก เรี ย น
ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลยุวบรรณส่งเสริมการอ่าน รางวัลเหรียญทอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นาอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

14. นางสุนันทา บุญเอนก
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์และหัวหน้างานห้องสมุดเป็นเวลากว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ
ในการพัฒนาห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ทุกคน ริเริ่มสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิด
Knowledge Delivery หรือ ความรู้ตามสั่ง โดยตั้งชุมนุมยุวบรรณารักษ์ นาความรู้สู่บุคคลอื่นผ่านกิจกรรม อาทิ
สายด่วนชวนอ่าน ถนนคนรักการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ สังคมรถตู้สู่ชุมชนคนรักการอ่าน เพื่อให้ใช้เวลาว่างอย่างมีค่า
การนาหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านกับครอบครัว ส่งผลให้ประสบความสาเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศ
กิจ กรรมยุ ว บรรณารักษ์ส่ งเสริ มการอ่าน รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิ ศห้ องสมุดรักการอ่าน 3 ปีซ้อน รางวัล
โรงเรียนรักการอ่าน 3 ปีซ้อน ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC Award เป็นต้น
15. นางสุวรรณา ธนพัฒน์
ห้องสมุดสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้อานวยการ กลุ่มพัฒนาและบริหารสารสนเทศมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อุทิศตนกว่า 30 ปี ในการบริหารและจัดการเอกสารและสารสนเทศ
มาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ ตลอดจน
เอกสารด้ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าระบบโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ม าใช้
เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นวิทยากรบรรยาย เขียนตารา และจัดทาคู่มือ
ด้านสนเทศมาตรฐานแก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จนได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ข้าราชการดีเด่น ระดับกอง จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2547
16. นางอมร สังข์นาค
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด บริหารห้อ งสมุดด้วยระบบคุณภาพ จัดทาเอกสารและคู่มือแผน
คุณภาพเพื่อพัฒนาและบริหารห้องสมุดด้วยระบบ PDCA นาระบบโปรแกรมอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องสมุด พัฒนาการ
สอนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ จัดทาสื่อการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศ และ มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน รวมทั้งจัดทา e-Book ด้านห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ครูผู้สอนดีเด่น
รางวัล สื่ อ การเรี ย นการสอน จากวิท ยาลั ย เทคนิค นครนายก รางวัล รองชนะเลิ ศอั นดั บ 1 การประกวดเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงาน
สื่อการสอน e-Book เรื่อง ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

