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แบบเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น
ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คำแนะนำในการกรอก
๑. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากที่ว่าง เว้นไว้ให้ไม่เพียงพอ โปรดเขียนเพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบ
๒. โปรดแนบหลักฐาน หรือสำเนาหลักฐานประกอบเช่นหนังสือรับรอง หนังสือตอบขอบคุณ รายงานการ
ประชุม หลักฐาน อื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวลงหนังสือพิมพ์ ผลงานจริง ซีดี
๑. ชื่อ – นามสกุล นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Mr.Suwit WongBoonmak
๒. สมาชิกภาพของสมาคมฯ √ สามัญตลอดชีพ
๓. วัน/เดือน/ปีเกิด ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๖
๔. วุฒิการศึกษา
๔.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๗
๔.๒ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
วิทยาลัยครูเทพสตรี
พ.ศ. ๒๕๓๐
๔.๓ ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. ๒๕๓๕
๕. ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๖. ตำแหน่งทางวิชา รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
ตำแหน่งทางบริหาร อธิการบดี
๗. สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕ โทรสาร ๐๕๕-๗๐๖-๕๑๘ อีเมล์ suwit199@yahoo.com
๘. ที่อยูป่ ัจจุบัน เลขที่ ๖๕/๔๙ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐
๙. สาขาวิชาที่เชีย่ วชาญ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๑๐. ข้อมูลผลงาน
๑๐.๑ ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ งานวิจัยบทความทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น) โปรดระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วน
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2558). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อน
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2555). ตำราบริการสารสนเทศ. กำแพงเพชร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2554). เอกสารคำสอนการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Openblibio. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
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สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2549). การรู้สารสนเทศ : ความสามารถที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต. วารสารพิกุล. 5(5). 53-62.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และคณะ. (2547). การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต
ของสำนักวิทยบริการ. กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2546). การใช้โปรแกรม Dreamweaver UltraDev สร้างฐานข้อมูล
ของห้องสมุด. กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2545). เอกสารประกอบการสอน ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์. กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2540). อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ห้องสมุดไทย. วารสารพิกุล. 1(1). 51-55.
๑๐.๒ ผลงานด้านห้องสมุดหรือวิชาชีพ (โปรดระบุ ผลงานเด่น)
๑. มีผลงานทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาทิเช่น เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคำสอน ตำรา บทความ งานวิจัย ที่มีการนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่ในแวดวง
วิชาการ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จนได้รับความใว้วางใจจาก
สภาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
๓. เป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษากว่า ๓๐ ปี และในขณะที่ปฏิบัติการสอนก็ปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการด้วย และ
มีวิธีก ารสอนโดยนำองค์ค วามรู้เชิงวิช าการมาบูรณาการกับ การปฏิบ ัต ิงานจริงในสำนัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ฝึก
ปฏิบัติกับสภาพจริง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ออกไป
บริการสังคมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณ
ชายแดน (ตชด.) จังหวัด ตากหลายแห่งด้วยกัน เพื่อ สนองพระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
๕. ส่ง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาสำนัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลััย ราชภัฏ
กำแพงเพชร ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต และ ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001:2015 การสร้างเครือข่ายสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำผลงานทางวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำ
สอน งานวิจัย ฯลฯ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ทำให้นักศึกษา
อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าถึงผลงานได้สะดวกขึ้น
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจและนำมาใช้ในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
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๑๐.๓ ผลงานด้านการดำเนินงานบริหาร โปรดระบุชื่อตำแหน่ง สถาบัน ปีท่ีดำรงตำแหน่ง สถาบัน
ปีที่ดำรงตำแหน่ง ผลงานเด่นในช่วงดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
หัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา สำนักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
๑๑. เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ชั้นสายสะพาย
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
๑๒. การได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลเกียรติยศต่างๆ (โปรดระบุรางวัลและรายชื่อสถาบันหรือ
หน่วยงานที่ประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัลและปีที่ได้รับรางวัล)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้าราชการตัวอย่าง จากกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๓. โปรดสรุป ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการเสนอเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ ความยาวไม่
เกิน ๑๕ บรรทัด
รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และนักบริหารที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในระดับองค์การและระดับชาติ ได้ใช้ความรู้ที่
ได้ศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในการสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษา ห้องสมุด วงวิชาการและวิชาชีพ ท้องถิ่นและสังคม จนเป็นที่ยอมรับ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในหลากหลายตำแหน่ง ในฐานะประธานโปรแกรมวิชา
ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจำนวนมาก จนได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
และนักศึกษาออกไปช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และห้องสมุดโรงเรียนตำรวจ
ตระเวณชายแดน (ตชด.) จังหวัดตาก สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลายแห่งด้วยกัน ในฐานะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต คณบดี
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ ่ายวิท ยบริการ ได้พ ัฒ นางานสำนัก วิท ยบริก าร
การเรี ย นการสอนวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ ส ั ง คม และทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การพัฒ นาฐานข้อ มูล จัง หวัด ตาก มีผ ลงานได้ร ับ การยกย่อ งอย่า งต่อ เนื่อ งเป็น ที่ป ระจัก ษ์จ ากหน่ว ยงาน
ระดับชาติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่างจากกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่สำคัญที่สุด ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวาระ
สมัยสอง นับเป็นเกียรติแก่วงวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วย ที่บุคลากรใน
วิชาชีพได้รับการยอมรับในระดับสูงซึ่งมีจำนวนน้อย และในฐานะอธิการบดี ได้ส่งเสริม สนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในประเทศไทย
รายละเอียดผู้เสนอ
๑. ชื่อ-นามสุกล ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ช่ือหน่วยงาน มสธ.
สถานท่ีติดต่อ มสธ.
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail chutimastou@gmail.com
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่ เป็นกรรมการสภา มรภ.กำแพงเพชร และเพื่อนร่วม
วิชาขีพ ได้มีโอกาสทำงานทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกันหลายโอกาส
๒. เอกสารประกอบเสนอ
ผลงานทางวิชาการ จำนวน ๕ รายการ หนังสือรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒ ฉบับ
หนังสือตอบขอบคุณ จำนวน ... รายการ ข่าวหนังสือพิมพ์ จำนวน ..... รายการ
ภาพถ่าย จำนวน ๘ ภาพ
ซีดี จำนวน ..... แผ่น
https://arit.kpru.ac.th/contents/Suwit-Wongboonmak2/
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ข้าพเจ้าผู้เสนอขอรับรองว่ารายงานที่เสนอถูกต้องตามความเป็นจริง และได้ตรวจสอบเอกสารแล้วว่า
ตรงกับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์. )
วันที่ ....25........ เดือน พ.ย.. พ.ศ. ..2560.........

