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ประวัติการทางาน
1. งานประจา
• รองศาสตราจารย์ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. งานบริหาร
• รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง 1 พ.ค. 2560 – 31 มีนาคม 2561
• ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2559 (วาระที่ 2)
• ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26 มีนาคม 2551 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2555 (วาระที่ 1)
• คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วาระประจาปี พ.ศ. 2561-2563 (ผู้รั้งตาแหน่งนายกสมาคม)
• คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วาระประจาปี พ.ศ. 2559-2561 (สาราณียกร)
• คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วาระประจาปี พ.ศ. 2555-2557, 2557-2559
• รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ (วันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550)
• รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ (วันที่ 20 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545)
• รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ (2538 ถึง มิถุนายน 2539)
่ ๆ
3. งานอืน
• คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 2562-2564
• คณะกรรมการประจาและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์บรรณาสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่หลวง
ระหว่างปี 2559 - 2664
• ที่ปรึกษากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
• คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
• ประธานคณะกรรมการอ านวยการข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค ( PULINET) ระหว่ า งวั น ที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559
• คณะท างานศึ ก ษารู ป แบบการบอกรั บ ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสื บ ค้ น ตามโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง มีนาคม 2561
• ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 255 5 ถึง
ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
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• รองประธานคณะกรรมการบริหารสถานสั ตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2555 ถึง ปัจจุบัน
• คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555)
• คณะกรรมการประจาสถานพัฒ นาวิชาการด้านภาษา สานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 20
กันยายน 2556 ถึง 2560
• บรรณาธิการวารสารเภสัชวิทยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน
• กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง มีนาคม 2561
• ที่ปรึกษาด้านการวางระบบงาน ศูนย์ภูมิภาคแห่ ง เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ว่า ด้ ว ยการอุ ดมศึก ษาและการพั ฒ นา
(SEAMEO RIHED) ระหว่าง กันยายน – พฤศจิกายน 2554
• คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 ถึง ปัจจุบัน
• คณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2554
• คณะกรรมการประจาสานักหอสมุด ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
• คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลการสอนและเอกสารที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ผลการสอนเพื่ อ ขอ ก าหนดต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
• คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลการสอนและเอกสารที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ผลการสอนเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
ประวัติการเป็นวิทยากร
• “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการคัดลอก” ไม่ต่ากว่า 35 ครั้ง
•

“การสร้างงานจากงานประจาและการเผยแพร่สู่ชุมชน” วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

• บรรยาย “Files on the Cloud” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
• “IACUC COMPOSITION AND FUNCTIONS TOWARDS INTERNATIONAL STANDARDS:
องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ตาม
มาตรฐานสากล” TALAS Pre-conference 2019 Program I: Basic Institutional Animal Care and Use
Committee (IACUC) Training Enhancing Effective IACUC at International Standard ณ ห้อง
Mayfair Grand Ballroom A, Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand วันที่ 25 มิถุนายน 2562
• บรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสร้างงานจากงานประจาด้านห้องสมุดและสารสนเทศ และการเผยแพร่สู่ชุมชน” จัดโดย ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาคร่วมกับสานักบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช วันที่ 10-11
มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม หาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
• บรรยายให้เครือข่ายนักประชาสั มพันธ์ มน. ห้องประชุม Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จัดโดย กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 12 มิถุนายน 2561
• “การใช้เทคโนโลยีสาหรับการบริการห้องสมุด” ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
• "การเตรียมความพร้อมรองรับการทางานในอนาคต" ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 23 เมษายน 2561
• "ทิศทางวิชาชีพเภสั ชกรไทยในยุค 4.0 ภาคโรงพยาบาลและภาคการศึกษา" งานประชุมวิชาการ การจัดการระบบ
ยา: จากความรู้สู่การฏิบัติ ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 สิ งหาคม 2560
• “การสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กร” ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5101 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 14
กรกฎาคม 2560
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• “Panel Discussion: Challenges of IACUC Operations. ความท้าทายในบทบาทของ คกส: Teaching and
R&D Research in University” ในงาน The 11th TALAS International Symposium, 20th – 23rd June
2017 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ
• “การดาเนินการด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” บรรยายให้แก่ คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรมทอปแลนด์ จ.พิษณุโลก วันที่ 22
พฤษภาคม 2560
• “ห้องสมุดยุค Thailand 4.0” และ “การสร้างนวัตกรรม” สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
• “ทิศทางห้องสมุดในวันที่มองไม่เห็น” ณ งานประชุม WUNCA ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 18
มกราคม 2560
• “ทิศทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของห้องสมุด” การประชุมระดับชาติการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์.ในประเทศไทยครั้งที่ 2: มาตรฐานเพื่อการรับรองวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (The 2nd
Conference on Thai Information Science Education (TISE 2016): Standard for Information
Professional Accreditation in 21st Century) ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 1719 พฤศจิกายน 2559
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู

(KM) เรื่อง คู่มือวิธีปฏิบัติงานการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง
ประชุม Indoor โรงแรมภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพิษณุโลก
• “การประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนาตนเอง” วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา
• “การประเมินผลการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ” วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยม
สาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “KM Workshop: ด้านนโยบายและแผน เรื่อง “การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและการกาหนดเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ กรอบนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์” วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การประเมินระบบสมรรถนะสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การปรับแผนยุทธศาสตร์” วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “ปลุกพลัง OAR ด้วยนวัตกรรมเพื่อการบริการและการปฏิบัติงาน” วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ สานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• “นวัตกรรมบริการจากปัญหางานห้องสมุด” วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช
• “การสร้าง Best practice” วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• “Digital service, digital office: everyone can create it” วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ งานประชุม WUNCA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• “การประเมินผลการปฎิบัติราชการ” วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Management)” วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร
• “การสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน” วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
• “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยนเรศวร” การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิท ยาศาสตร์
(สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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• "การพัฒนาบุคลากรด้วย Competency และการติดตามผลการปฏิบัติงาน" วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
• “การประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์กับงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย” วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ สานัก
หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• “การสืบค้น Free Database/การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558ณ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 (เดิมเป็นเขต 9) พิษณุโลก
• “การกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
• “นักวิจัยกับจริยธรรมการวิจัยในสัตว์” วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร” การประชุมคณะกรรมการอานวยการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
• “การสื่อสารเพื่อการบริการ” ในงานสัมมนาบุคลากร สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 11 พฤษภาคม
2558 ณ ซินนาม่อนรีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด
• “การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเจตคติและการให้บริการที่ดี” โครงการพัฒนาบุคลากร กองการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ กองการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “เทคนิคการโน้มน้าวใจผู้ร่วมงาน” รายวิชา ภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือง สาหรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสั งคมศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “นวัตกรรม: ใครๆ ก็สร้างได้” พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารงาน ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• "การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน" โครงการของ กองบริการการศึกษา วันที่ 18 ธั นวาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “นวัตกรรม: ใครๆ ก็สร้างได้จริงหรือ” PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม: เครื่องมือสาคัญของห้องสมุดยุค
Social Network” วันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
• “ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการคิดโจทย์งานวิจัยและการเขียนงานวิจัยทางด้านป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” โครงการพัฒนาการทบทวนวรรณกรรมป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ จัดโดย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองกับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ” วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การเขียนโครงการเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์” จัดโดย สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “เจาะลึกประเด็น Plagiarism (การคัดลอก/โจรกรรมทางวิชาการ)” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
•

“การนาเครื่องมือการจัดการความรู้ไปขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ในองค์กร” การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 (UKM 22) วันที่ 23–24 สิ งหาคม 2555 ณ ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.
นครศรีธรรมราช

•

“ห้องสมุดมีชีวิตและรักการอ่าน” โครงการนิทรรศการห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM) และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

• “การสืบค้นผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล ประจาปี 2554” โครงการจัดการความรู้ของกองบริหารการวิจัย (KM)
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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• “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจาปี 2554 วันที่ 22
สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก
• "แนวคิดในการพัฒนาระบบงานบริการสารสนเทศ" วันที่ 3 สิ งหาคม 2554 ณ SEAMEO RIHED ชั้น 5 อาคาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• “การปรับเปลี่ยนบริการห้องสมุดในยุคการเปลี่ยนแปลง” Best Practice สร้างคุณค่าสู่ อนาคต เวทีเสวนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 (UKM 20) วันที่ 21-22 เมษายน 2554 ณ สวนสาม
พราน จ.นครปฐม
• “หลักการทางานเป็นทีมสู่ความสาเร็จ” และ “การสร้างทีมงานเพื่อการให้บริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 12 มกราคม 2554 ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “ผลสาเร็จของการบริการเพื่อคุณภาพ” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
• “การพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก

ลงนาม รศ.ดร.ภญ. รัตติมา จีนาพงษา
วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
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