
ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมล

1 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค หัวหนาฝายหอสมุด

วังทาพระ/บรรณารักษ

ชํานาญการพิเศษ

บริการสารสนเทศ 1. งานบริหารฝายหอสมุดวังทาพระ

2. งานดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Sierra ของหอสมุด 

3 วิทยาเขต  

3. งานจัดการโมดูล Circulation ฝายหอสมุดวังทาพระ

4. งานจัดการและนําเขาผลงานทางวิชาการคลังปญญา

มหาวิทยาลัยศิลปากร และคลังขอมูล/เว็บไซตดาน

ศิลปะวัฒนธรรม

5. งานประกันคุณภาพสํานักหอสมุดกลาง

THUNGNAK_J@SU.AC.TH

2 นางสาวหรรษา               การเวก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ

บริการสารสนเทศ 1. งานจัดชั้นหนังสือ ภาษาไทย หมวด NB-Z  (สแกนบาร

โคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบการจัดเรียง) 

2. งานตรวจรับวารสารใหม/งานรวบรวมวารสารลวงเวลา

สงเย็บเลม 

3. งานสแกนสูจิบัตรนิทรรศการศลิปะ

4. งานคัดเลือกหนังสือสงซอม/ปรับปรุงระเบียนหนังสือสง

ซอม

5. งานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (ยืม-คืน / จอง

 / รับแจงหาย /ปรับคืนเกินกําหนดสง / ตรวจสอบพันธะ

หนี้สิน /สง SMS) ตามตารางเวรที่กําหนด

6. งานพิมพใบเสร็จรับเงิน (คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

เกินกําหนดสง / ทรัพยากรสารสนเทศแจงหาย / คาบํารุง

หองสมุด) ตามตารางเวรที่กําหนด

KARAWEK_H@SU.AC.TH

ช่ือ - นามสกุล

ฝายหอสมุดวิทยาเขตวังทาพระ



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

3 นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการพิเศษ

บริการสารสนเทศ 1. งานดูแลระบบเครือขาย / Server ภายในฝายหอสมุดวัง

ทาพระ

2. งานพัฒนา/ดูแล/ปรับปรุงเว็บ OPAC  เว็บไซต โปรแกรม

และคลังขอมูลดานศิลปะวัฒนธรรมที่ฝายหอสมุดวังทาพระ

ที่จัดทําขึ้น

3. งานดูแล / อบรม โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ

4. งานดูแล /ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

คอมพิวเตอรภายในสานักงานเลขานุการและฝายหอสมุดวัง

ทาพระ

5. งานดูแลระบบ RFID / Door Security / Zoom 

meeting

AEKPHACHAISAWAT_N@SU.AC.TH

4 นางสาวสุภมาศ        ศรีโนนมวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ

บริการสารสนเทศ 1. งานจัดชั้นหนังสือ ภาษาอังกฤษ หมวด A-NA 2800  

(สแกนบารโคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบ

การจัดเรียง) 

2. งาน Current Content วารสาร และหนังสือ Popular 

search

3. งานตรวจรับ/ปรับปรุงระเบียนหนังสือใหม

4. งานแสดงนิทรรศการหนังสือใหม

5. งานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (ยืม-คืน / จอง

 / รับแจงหาย /ปรับคืนเกินกําหนดสง / ตรวจสอบพันธะ

หนี้สิน /สง SMS) ตามตารางเวรที่กําหนด

6. งานพิมพใบเสร็จรับเงิน (คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

เกินกําหนดสง / ทรัพยากรสารสนเทศแจงหาย / คาบํารุง

หองสมุด) ตามตารางเวรที่กําหนด

SRINONMUANG_S@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

5 นางสาววชิรา             ลีนา นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ

บริการสารสนเทศ 1. งานจัดชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ หมวด NK-Z  (สแกนบาร

โคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบการจัดเรียง) 

2. งาน Current Content หนังสือใหม

3. งานตรวจรับ/ปรับปรุงระเบียนหนังสือใหม

4. งานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (ยืม-คืน / จอง

 / รับแจงหาย /ปรับคืนเกินกําหนดสง / ตรวจสอบพันธะ

หนี้สิน /สง SMS) ตามตารางเวรที่กําหนด

5. งานพิมพใบเสร็จรับเงิน (คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

เกินกําหนดสง / ทรัพยากรสารสนเทศแจงหาย / คาบํารุง

หองสมุด) ตามตารางเวรที่กําหนด

LEENA_W@SU.AC.TH

6 นางสาวศิริรัตน           ไชยพงษ นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ

บริการสารสนเทศ 1. งานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (ยืม-คืน / จอง

 / รับแจงหาย /ปรับคืนเกินกําหนดสง / ตรวจสอบพันธะ

หนี้สิน /สง SMS)  

2. งานพิมพ / ตรวจสอบ / นําสงใบเสร็จรับเงิน (คาปรับ

ทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง / ทรัพยากรสารสนเทศ

แจงหาย / คาบํารุงหองสมุด)

3. งานทวงทรัพยากรสารสนเทศเกินกําหนดสง

4. งานสรางและปรับปรุงระเบียนผูใชหอสมุด

5. งานตอบคําถามและชวยการคนควาทางโทรศพัท

6. งานทําบัตรสมาชิกหอสมุด

CHAIYAPONG_S@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

7 นางสาวสุจิตรา            สําราญใจ บรรณารักษปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. งานดูแลบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา

3. งานบริการสืบคนฐานขอมูล (ชวยสืบคน / แนะนํา /อบรม)

4. งานดูแล Facebook Page ฝายหอสมุดวังทาพระ

5. คัดเลือกหนังสือเพ่ือแนะนําในหนาเว็บเพจ Popular 

Search 

6. งานลงขอมูลวิทยานิพนธในฐานขอมูล Thailis

7. งานลงขอมูลวิทยานิพนธในคลังปญญามหาวิทยาลัย

ศิลปากร

8. งานบริการยืมระหวางหองสมุด

SUMRANJAI_S@SU.AC.TH

8 นางนุชดา             ปานทอง ผูปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน บริการสารสนเทศ 1. งานจัดชั้นหนังสือภาษาไทย หมวด DS571-NA  (สแกน

บารโคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบการ

จัดเรียง) 

2. งานจัดสงหนังสือระหวางวิทยาเขตและหองสมุดศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร

3. งานสแกนสูจิบัตรนิทรรศการศลิปะและหนังสือหายาก 

4. งานบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (ยืม-คืน / จอง

 / รับแจงหาย /ปรับคืนเกินกําหนดสง / ตรวจสอบพันธะ

หนี้สิน /สง SMS) ตามตารางเวรที่กําหนด

5. งานพิมพใบเสร็จรับเงิน (คาปรับทรัพยากรสารสนเทศ

เกินกําหนดสง / ทรัพยากรสารสนเทศแจงหาย / คาบํารุง

หองสมุด) ตามตารางเวรที่กําหนด

PANTHONG_N@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

9 นายวินัย               ทองธรรมชาติ พนักงานซอมเอกสาร บ 2 บริการสารสนเทศ 1. งานทําความสะอาดหองบริการอินเตอรเน็ต หองบริการ

โสตทัศนศึกษา หองสมุด ศ.มจ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ชั้นบน

2. งานตรวจทางเขา- ออกหอสมุด ตามตารางเวรที่กําหนด

3. งานสแกนหนาสารบัญวารสาร /สารบัญหนังสือใหม/

สารบัญหนังสือ Popular search/หนังสือหายาก

4. งานจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ หมวด NA 2801-NE 

(สแกนบารโคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบ

การจัดเรียง)

TONGTammachart_w@SU.AC.TH

10 นางภัคพร            ทองธรรมชาติ พนักงานสถานท่ี บริการสารสนเทศ 1. งานทําความสะอาดอาคารหอสมุดชั้นบน

2. งานตรวจทางเขา- ออกหอสมุด 

3. งานสแกนหนาสารบัญวารสาร /สารบัญหนังสือใหม/

สารบัญหนังสือ Popular search/หนังสือหายาก

4. งานจัดเก็บวารสาร (สแกนบารโคดเก็บสถิติ count use /

 จัดเรียง / ตรวจสอบการจัดเรียง) 

5. งานเตรียมวารสารฉบับใหม

tongtammachart_p@SU.AC.TH

11 นายสาธิต            ออนประสพ พนักงานสถานที่ บริการสารสนเทศ 1. งานทําความสะอาดอาคารหอสมุดชั้นลาง

2. งานตรวจทางเขา- ออกหอสมุด ตามตารางเวร

3. งานสแกนหนาสารบัญวารสาร /หนังสือใหม/หนาสารบัญ

หนังสือ Popular search/หนังสือหายาก

4. งานจัดเก็บหนังสือภาษาไทย หมวด A-DS 570.9

(สแกนบารโคดเก็บสถิติ count use / จัดเรียง / ตรวจสอบ

การจัดเรียง)

aonpasop_s@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

12 นางจันทรฉาย แสงทองศรี หัวหนางานจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ/

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานบริหารงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศสารสนเทศ 

2. งานควบคุม จัดสรร งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศใหกับคณะวิชา

3. งานจัดซื้อหนังสือ

4. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศบริจาค

5. งานจัดทํารายชื่อหนังสือใหมประจําเดือน (New Books) 

ขึ้นบริการบน Web OPAC 

6. งานตรวจสอบขอมูลบรรณานุกรมดวยโปรแกรม MARC 

Analyzer 

7.  งานวิเคราะห จัดหมวดหมู และปรับปรุงรายการ

ระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนประจําฉบับ : หนังสือ

ภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ (ผูใชบริการขอใชดวน)

saengthongsri_j@SU.AC.TH

13 นายนิรัตน บุตรเคน ชางอิเล็กทรอนิกส

ชํานาญงาน

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานถายทําวิดีทัศน

2. งานตัดตอวิดีทัศน

3. งานผลิตสื่อโสตทัศน

4. งานบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน

5. งานจัดเรียงสื่อโสตทัศนข้ึนชั้น

6. งานซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ/อุปกรณไฟฟาอิเลคทรอนิคส

7. งานดูแลคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบของหอสมุด

8. งานสแกนและนําขอมูลเขาฐานขอมูล e-Book 

Collection : ปาฐกถาศิลป พีระศร/ีหนังสือหายาก

somrit_p@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

14 นางสาวพรทิพย             สมฤทธิ์ นักเอกสารสนเทศ

ชํานาญการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานบอกรับ-ตออายุ วารสารตามความตองการของคณะ

วิชา ที่มีการเรียนการสอน ณ วังทาพระ

2. งานจัดหาวารสารบริจาค

3.  งานสรางระเบียนบรรณานุกรม (Bib. Record) 

/ สรางระเบียนทะเบียนวารสาร (Create Bib.)

4. งานลงทะเบียนวารสารของหอสมุดวังทาพระ (Check in)

5. งานปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมวารสาร (Update Bib.)

6. งานจัดทําดัชนีวารสาร

7. งานจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)

8. งานจัดซื้อฐานขอมูล

15 นางสาวนาริสา ทับทิม บรรณารักษปฏิบัติการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานวิเคราะห จัดหมวดหมู และปรับปรุงรายการระเบียน

บรรณานุกรมและระเบียนประจําฉบับ : หนังสือภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ

2. งานวิเคราะห จัดหมวดหมู และปรับปรุงรายการระเบียน

บรรณานุกรมและระเบียนประจําฉบับ  :  สื่อโสตทัศนศกึษา

3. จัดทํา Spine Label หนังสือจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ

 Sierra

4. พัฒนาฐานขอมูล ศิลป พีระศรี

tubtim_n2@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

16 นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานออกแบบกราฟฟกสื่อประชาสัมพันธ

2. งานบันทึกภาพนิ่ง

3. งานจัดซื้อสื่อโสตทัศนวัสดุ

4. งานบริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน

5. งานจัดเรียงสื่อโสตทัศนข้ึนชั้น

6. งานดูแลคอมพิวเตอรปฏิบัติของบุคลากรในงานจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

7. งานถายภาพและนําขอมูลเขาฐานขอมูลโปสเตอร

8. งานสแกนและนําขอมูลเขาฐานขอมูล e-Book 

Collection : ปาฐกถาศิลป พีระศร/ีหนังสือหายาก

prinkpatanapong_k@SU.AC.TH

17 นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียม รักษาการแทนหัวหนางาน

บริการสารสนเทศ/

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานบริหารการดําเนินงานของงานบริการสารสนเทศ

2. งานวิเคราะห จัดหมวดหมู และปรับปรุงรายการระเบียน

บรรณานุกรมและระเบียนประจําฉบับ : หนังสือภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ

3. งานวิเคราะห จัดหมวดหมู และปรับปรุงรายการระเบียน

บรรณานุกรมและระเบียนประจําฉบับ  :  สื่อโสตทัศนศกึษา

4. จัดทํา Spine Label หนังสือจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ

 Sierra

chompueiam_n@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

18 นางปรวรรณ          ออนดี นักวิชาการอุดมศกึษา

ปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานตรวจสอบรายชื่อหนังสือกับฐานขอมูล

กอนจัดหาเขาหองสมุด 

2. งานสรางระเบียนบรรณานุกรมและระเบียน

ประจําฉบับหนังสือ

3. งานรับหนังสือชํารุดจากงานบริการสารสนเทศ

และจัดระบบการจัดเก็บหนังสือรอซอม

4. งานควบคุม ดูแล กระบวนการซอมหนังสือชํารุด

5. จัดทํา Spine Label หนังสือซอมจากระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Sierra

6. งานสแกนและนําขอมูลจุลสารที่เนื้อหาเก่ียวเนื่องกับ

ศิลปะ โบราณคดแีละการออกแบบ เขาฐานขอมูล จุลสาร

ondee_p@SU.AC.TH

19 นายนราพันธ บุญประคอง ผูปฏิบัติงานทั่วไป จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานเตรียมหนังสือใหมกอนออกใหบริการ

2. งานควบคุมดูแลการสงหนังสือใหมใหงานบริการ

สารสนเทศ

3. เขียนชื่อเรื่องบนหนาปกหนังสือซอม

4. งานเตรียมหนังสือซอมกอนออกใหบริการ

5. งานควบคุมดูแลการสงหนังสือซอมใหงานบริการ

สารสนเทศ

boonprakong_n@SU.AC.TH

20 นางดารา อยูยงสินธ พนักงานซอมเอกสาร บ 2 จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. งานซอมหนังสือชํารุด (เขาเลมใหมปกแข็ง)

2. งานซอมหนังสือชํารุดดวยวิธีพิเศษ

3. งานซอมหนังสือตองการใชดวน

4. งานเย็บยกหนังสือ/วารสาร

5. งานเขาเลมเอกสาร (เขาเลมปกออน)

YOOYONGSIN_D@SU.AC.TH



ลําดับที่ ตําแหนง งาน ความรับผิดชอบหลัก อีเมลช่ือ - นามสกุล

21 นางสาวกวินญา มาศภูมิ บรรณารักษปฏิบัติการ บริการสารสนเทศ 1. งานบริการ (ตอบคําถามชวยการคนควาผานชองทาง 

Fanpage Facebook และเคานเตอรบริการ)

2. งานประชาสัมพันธ (สราง Content ประชาสัมพันธ

ผาน Facebook)

3. งานลงขอมูลวิทยานิพนธในคลังปญญา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (จัดเตรียมไฟลเอกสาร รูปภาพ และลงรายละเอียด

ขอมูลเมทาดาทา)

4. งานลงขอมูลในคลังขอมูลที่หอสมุดวังทาพระมีใหบริการ 

(จัดเตรียมไฟลเอกสารและลงรายละเอียดขอมูลเมทาดาทา)

masphum_k@su.ac.th

22 นางสาวไพวรินทร สืบบุก บรรณารักษปฏิบัติการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1. วิเคราะห จัดหมวดหมูหนังสือภาษาไทย, 

ภาษาตางประเทศ และสื่อโสตทัศน ดวยระบบ L.C. 

และระบบอื่น ๆ ที่หอสมุดกําหนด

2. จัดทํา Spine Label เลขหมูหนังสือและสื่อโสตทัศน

จากฐานขอมูลหองสมุด

3. แนะนําและรีวิวหนังสือ #พ่ีชวนอาน, หนังสือในโครงการ

ความรวมมือ miniTCDC และชั้นหนังสือแนะนํา 

(Recommended Books)

4. เขียนบทความ CreativeMatters

suepbuk_p@su.ac.th


