
ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมล

1 นางสมปอง              มิสสิตะ หัวหนาฝายหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร/

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ

- 1. บริหารจัดการฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร

2. บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ของฝายหอสมุดฯ 

3. บรรณาธิการเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

MISSITA_S@SU.AC.TH

2 นางสาวจันทรเพ็ญ        กลอมใจขาว หัวหนางานบริการสารนิเทศ/

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ

บริการสารสนเทศ 1. บริหารจัดการงานบริการ สารสนเทศ และงานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

2. พัฒนาเว็บไซตหอสมุดฯ และเว็บไซตท่ีเก่ียวของ

3. จัดการระบบหองสมุดอัตโนมัต/ิฐานขอมูลภายใน 

และอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

4. บริหารจัดการคอมพิวเตอร/อุปกรณที่เก่ียวของ และเครือขาย

ภายในหอสมุดฯ

5. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการโสตทัศนวัสดุ

6. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

KLOMCHAIKHAO_C@SU.AC.TH

3 นางสาวกรุณา           ศรีเจริญ บรรณารักษปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. การบริการเพ่ือการรูสารสนเทศ

2. บริการตอบคําถามชวยการคนควา

3. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ

4. ทํารายการดรรชนีวารสารภาษาไทย

5. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

sricharoen_k@SU.AC.TH

ชื่อ - นามสกุล

ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลชื่อ - นามสกุล

4 นางเกษร               แสนสุวรรณ บรรณารักษชํานาญการ บริการสารสนเทศ 1. ทํารายการดรรชนีวารสารภาษาไทย 

2. บริการวารสาร/หนังสือพิมพ 

3. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

4. ตรวจสอบความถูกตองของรายการดรรชนีวารสารในฐานขอมูล 

5. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

sansuwan_k@SU.AC.TH

5 นางธนวรรณ           ขาวบาง บรรณารักษชํานาญการ บริการสารสนเทศ 1. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา

2. บริการเพ่ือการรูสารสนเทศ

3. บริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

4. บริการยืมระหวางหองสมุด 

5. ทํารายการดรรชนีวารสารภาษาไทย

6. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

kaowbang_t@SU.AC.TH

6 นางนฤมล              บุญญานิตย บรรณารักษชํานาญการ บริการสารสนเทศ 1. สรางเนื้อหา (Content) ของศูนยขอมูลภาคตะวันตก 

2. ตรวจสอบ/คัดสรรดรรชนีวารสารที่เก่ียวของสารสนเทศ

ทองถ่ินภาคตะวันตก เพ่ือนําเขาฐานขอมูล

3. จัดรายการวิทยุออนไลน (SNC Library Podcast) 

4. จัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนสิ่งของหองอนุสรณ

ศาสตราจารยม.ล. ปน มาลากุล

boonyanit_n@SU.AC.TH

7 นางพัชรี                 เวชการ บรรณารักษชํานาญการ บริการสารสนเทศ 1. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา

2. บริการเพ่ือการรูสารสนเทศ

3. บริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

4. บริการยืมระหวางหองสมุด 

5. การเช่ือมโยงบทความออนไลน (วารสารภาษาไทย) 

6. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

wechagarn_p@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลชื่อ - นามสกุล

8 นางสาวกอบกุล           ชาวเฉียง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ

บริการสารสนเทศ 1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2. บริการหนังสือจองออนไลน และการยืม-สงคืน

ระหวางวิทยาเขต 

3. ดําเนินการหนังสือสงซอมแซม

4. การจัดการ/ตรวจสอบคุณภาพตัวเลมบนชั้น

5. ทําบัตรสมาชิก (บุคลากร / บุคคลภายนอก ฯลฯ) 

6. Digitize เอกสาร/สิ่งพิมพ

nanumcheaw_p@SU.AC.TH

9 นางสาวพนิดา   วรพลาวุฒิ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. จัดการงานสารบรรณ / ธุรการในสวนของหอสมุดฯ 

2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. จัดการใบเสร็จรับเงินในงานบริการฯ

4. ตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลสมาชิก (จบการศึกษา/ลาออก ฯลฯ)

5. จัดการ/ตรวจสอบคุณภาพ ตัวเลมบนชั้น

6. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

worrapalawut_p@SU.AC.TH

10 นางพิมพเดือน          เนตรวิริยะกุล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การสื่อสารและประชาสัมพันธการบริการ

3. การตรวจสอบหนี้สิน / ติดตาม ทวงถาม

4. ดําเนินการหนังสือแจงหาย/ชํารุด

5. จัดการ/ตรวจสอบคุณภาพตัวเลมบนชั้น

6. ตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลสมาชิก (จบการศึกษา/ลาออก ฯลฯ)

nanumcheaw_p@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลชื่อ - นามสกุล

11 นายวิรุฬห               พานิชสุโข ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ชํานาญงาน

บริการสารสนเทศ 1. บริการโสตทัศนศึกษาและบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

2. ตรวจสอบ/บํารุงรักษา และใหบริการโสตทัศนูปกรณ 

3. จัดทําโสตทัศนจากระบบอนาล็อกใหอยูในรูปดิจิทัล 

4. Digitize เอกสาร/สิ่งพิมพ

5. ตัดตอวิดีโองานของหอสมุดฯ

panichsuko_w@SU.AC.TH

12 นายอนิรุจ             จากลาง นายชางปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. บริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และบริการโสตทัศนศึกษา 

2. ตรวจสอบ/บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

สําหรับการใหบริการ/ปฏิบัติงาน 

3. จัดทําโสตทัศนจากระบบอนาล็อกใหอยูในรูปดิจิทัล

4. จัดทํา Flip book (ปก/สารบัญ) นําขึ้น New Arrival 

สวนของหอสมุดฯ

5. จัดทําสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ

jaklang_a@SU.AC.TH

13 นางสาวดวงธิดา      ขวัญเล็ก พนักงานสถานที่ บริการสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ 

2. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น 

3. ซอมแซมหนังสือ/เอกสาร

4. ตรวจทางเขา/รับฝากสิ่งของ

kwanlek_d@SU.AC.TH

14 นายพิชัย            ผลอุดม พนักงานซอมเอกสาร บริการสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ 

2. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น

3. ซอมแซมหนังสือ/เอกสาร

4. ตรวจทางเขา/รับฝากสิ่งของ

ponudom_p@SU.AC.TH

15 นายพิชิต           ผลอุดม พนักงานซอมเอกสาร บริการสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ 

2. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น

3. เย็บเลม/ซอมแซมวารสารและหนังสือพิมพ

4. ตรวจทางเขา/รับฝากสิ่งของ

ponoudom_p@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลชื่อ - นามสกุล

16 นายสัมฤทธ์ิ          ยอดย่ิงทวีลาภ พนักงานซอมเอกสาร บริการสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ 

2. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น

3. ซอมแซมหนังสือ/เอกสาร

4. ตรวจทางเขา/รับฝากสิ่งของ

yodyingtaweerap_s@SU.AC.TH

17 นางสาวนภัสรพี          ประจําเมือง รักษาการแทนหัว

หนางานจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ/บรรณารักษ

ปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. บริหารจัดการงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

2. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ

3. การจัดทํา/ปรับปรุงรายการ Authority Control

4. ทําบรรณนิทัศนแนะนําหนังสือใหม (ภาษาไทย)

5. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

thommasiripong_n@SU.AC.TH

18 นางสาวกาญจนา           กรรเจียกพงษ บรรณารักษชํานาญการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

2. คัดเลือกหนังสือบริจาค

3. บันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศเบื้องตนในฐานขอมูล 

(หนังสือซื้อ / บริจาค / วารสาร)

4. การเช่ือมโยงบทความออนไลน (ดรรชนีวารสารภาษาไทย)

5. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

kunjeakpong_k@SU.AC.TH

19 นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น บรรณารักษปฏิบัติการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. จัดทําสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธของหอสมุดฯ

2. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ

3. จัดทํา/ปรับปรุงรายการ Authority Control

4. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

limmun_j@SU.AC.TH

20 นายสุนทร                ญาติมาก บรรณารักษชํานาญการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ

2. ทํารายการดรรชนีวารสารภาษาไทย

3. จัดทํา/ปรับปรุงรายการ Authority Control  

4. ตรวจสอบความถูกตองของรายการหนังสือในฐานขอมูล

5. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

yatmak_s@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลชื่อ - นามสกุล

21 นายอดิศร พันธุจินดาวรรณ บรรณารักษปฏิบัติการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. วิเคราะหเลขหมูและทํารายการหนังสือ

2. ทําแผนท่ีงานวิจัยภาคตะวันตก

3. ทําบรรณนิทัศนแนะนําหนังสือใหม (ภาษาอังกฤษ) และ eBook

4. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

Punjindawun_A@su.ac.th

22 นางเอกอนงค            ดวงจักร บรรณารักษชํานาญการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. ตรวจสอบและทํา Data Clean รายการหนังสือในฐานขอมูล

2. จัดทําและปรับปรุงขอมูลวิทยานิพนธในระบบหองสมุดอัตโนมัติ

 และคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ตรวจสอบและปรับปรุงรายการวารสาร

4. จัดทําเนื้อหา (Content) เพ่ือการประชาสัมพันธ

duangjak_e@SU.AC.TH

23 นางสาวรุงทิวา           ฝายดี ผูปฏิบัติงานท่ัวไปปฏิบัติงาน จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. ดําเนินการตัวเลมหนังสือกอนการวิเคราะหเลขหมู

และทํารายการ

2. ดําเนินการตัวเลมหนังสือหลังการวิเคราะหเลขหมู

และทํารายการ

3. ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือกอนสงออกบริการ

4. จัดทํารายชื่อและหนาปกหนังสือเพ่ือบริจาคตอ

fridee_r@SU.AC.TH

24 นางสมพร            พันธุมา พนักงานซอมเอกสาร จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ

2. เย็บเลม/ซอมแซม และบํารุงรักษาหนังสือ 

3. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น

panma_s@SU.AC.TH

25 นายอํานาจ            เกตุสม พนักงานซอมเอกสาร จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. ดูแลความเรียบรอยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ของหอสมุดฯ

2. เย็บเลม/ซอมแซม และบํารุงรักษาหนังสือ 

3. จัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศข้ึนชั้น

ketsom_a@SU.AC.TH


