
แผนผังบุคลากรตามโครงสร้างภายในของส านักหอสมุดกลาง 
           

 

  งานบริหารและธุรการ               งานวิเคราะห์และสร้างฐานขอ้มูล  งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด                     งานโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ       งานบริการ 
   นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์                 ทรัพยากรสารสนเทศ                            นางมัณฑนา  เจริญแพทย์                                    นายทรงยศ  ขันบุตรศรี                                      นางหทัยรัตน์  ธีรกลุ 
   นักจัดการงานทั่วไป                 นางมาลินี  ภูหม่ันเพียร                                       บรรณารกัษ์ช านาญการพิเศษ                                 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                     บรรณารักษ์ช านาญการ                            
    นางสาวรุง่รดา  ภทัรมหาสมบัติ                              บรรณารักษ์ช านาญการ                     นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง                                       นายกันตพงศ์  พุ่มอยู่     นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์                                                                      
   ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                 นางปภาดา  น้อยค ายาง                                       บรรณารกัษ์                                                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                       บรรณารักษ์ 
    นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ               บรรณารกัษ์ช านาญการ                                       นางสมพิศ  พรวิริยกุล                                          งานพัฒนาแอปพลิเคชั่น                                     นางสาวอนงค์  คิดชอบ 
    พนักงานบรกิาร                          นางสาวละออ  ไวยมานะกิจ                                 บรรณารกัษ์ช านาญการ                                        นายอดินันท์  เจะตีแม           ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
   งานนโยบายและแผน                บรรณารักษ์ช านาญการ    นางอรุณรัตน์  พุกพญา                                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                       นางสาวเจณจิรา  ม่ันคง                                                              
   นายชินกร  น้อยค ายาง          นางฐานวีร์  ศรีจิระพัชร์                                      ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไปช านาญงาน                                 นายธนวัฒน์  เสริฐสุวรรณกุล                                 ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                        บรรณารักษ์ช านาญการ                                      นางวนิดา  พลูสวัสดิ์                                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                       นางสาววรรณิศา  แซ่เตียว 
   งานบุคคล                                                        นางปทัมาพร  ยุวพรพงศ์กลุ                                 ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                                  ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป 
   นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์              บรรณารักษ์                                                    นางบงกชรัตน์  อุดสัย                                                             นางสาวอมรรัตน์  ทรงสมบตัิชัย 

 นักทรัพยากรบุคคล                                            นางสาวนันทนา  เศาจวุฒิพงศ์                               ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                                   ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป 
   งานการเงินและบัญชี                                        บรรณารกัษ์                                                    งานบริการช่วยค้นคว้า                                                                                        นางสาวเอื้องฟา้  แป้นแก้ว 

  นางสาวปณสิรา  แก้วมณี           นางประภัสสร  อ้วนวงษ์                                      นางสาวเปี่ยมสุข  ทุง่กาวี                                                                                                          ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป 
    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                  ผู้ปฏบิัติงานทั่วไป                                             บรรณารกัษ์ช านาญการพิเศษ                                  นางสาวพิมลพรรณ  มูลเจริญ 
    นางสาวพัชจร ี รุ่งเรอืง                                        นางประจงจิตต์  อุมะวิชนี                                   นางสาวศิวพร  ชาติประสพ                                                                                                        ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป 
    นักวิชาการเงินและบัญชี                         ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                                              บรรณารักษ์             นางสาวศิริภรณ ์ กิ่งน้อย 
    งานพัสดุและอาคารสถานที่        นายจักรกริช  รอดพุฒ                                        นางสาวอสิยาห์  พันศิรพิัฒน์                                                                                                      ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                         
    นายสุรศักดิ์  ธรรมธร        ผู้ปฏิบัตงิานบริหารช านาญงาน             บรรณารักษ์             
    นักวิชาการพสัด ุ   นางสาววรุณพรรณ  พองพรม                                  
   นายอนุรักษ์  หงษ์ขาว      พนักงานเข้าเล่ม บ2                                               
  ผู้ปฏบิัติงานช่าง             

ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2563 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

(18  อัตรา) 

ฝ่ายบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
(22  อัตรา)

ฝ่ายเทคโนโลยหี้องสมุด 
(4  อัตรา) 

ห้องสมุดองครักษ์ 
(21  อัตรา) 

ส านักหอสมุดกลาง 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
(9  อัตรา) 



แผนผังบุคลากรตามโครงสร้างภายในของส านักหอสมุดกลาง (ต่อ) 
           

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                           งานบริการพ้ืนที่อ่านและชั้นหนงัสือ                                                                                      งานบริหารและพัฒนาห้องสมุด 
                นางสาวมัทนา  บุญประเสริฐ           นายสามารถ  พกุพญา                                                                                                         นางสาวธนภร  พึง่พาพงศ ์
                                                                         บรรณารักษ์                                                    ผูป้ฏิบตัิงานทั่วไป                                                                                                               บรรณารกัษ์ 
                                 นางสาวกัญญดา  งึมกระโทก     นายกิตติศักดิ์   ก้าวกระโทก                                                                                                  นางสาวจันทิรา  จีนะวงค์ 
                                    บรรณารักษ์                                                     ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                              นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                            
                                          นายพัฒนา  จตัวานิล              นายเกรียงศักดิ์  เริ่มสงูเนิน                                                                                                   นางทัศนีญา  ทาระค า 
                                               นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ           ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                                                                                                               ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                   
                           นางสาวสพุินยา  ศรีกลุ          นายเดชณรงค์  อมเพชร                                                                                                  นางสาวพรชนก  ช่ืนประทุม 
                                                       ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไปช านาญงาน          ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                                                                                                              ผูป้ฏิบตัิงานทั่วไป                                                                                                     
                                                                         นางสาวอรญัญา  ฟักอ่อน           นายปิยะรักษ์  หอมหวล                                                                                                     นายอ านาจ  พวงผกา 
                                                                         ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                      ผู้ปฏิบตัิงานช่าง               
                                                                         นายปริวัฎ  ศิริรัตน์        นายสนธิชัย  ค ามณีจันทร์                                                                                                   นายสุนทร  พุ่มพวง 
                                                                         ผู้ปฏิบัตงิานทั่วไป                        ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             ผูป้ฏิบตัิงานช่าง               
                                                                         นางบังอร  สระทองแก่น                                      นายเกียรติศักดิ์  หงษ์อินทร์                                                                                                  งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด 
                                                                         พนักงานพิมพ์ ส3                                               ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             นางสาวน้ าเงิน  เฉลียวพจน์ 
                                                                         นายพงษ์ศักดิ์  เอกนาม                                        นายสรุชัย  หาบ้านแท่น                                                                                                      บรรณารกัษ์ 
                                                                         พนักงานเข้าเล่ม บ2                                            ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             นางสาวชัชชภา  ประทุมศรีขจร 
                                                                                                                                             นายอภิเดช  จันทร์ศิริ                                                                                                        บรรณารกัษ์ 

                                                                    ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             นางสุจิตรา  รตันสิน 
                                                                                                                                             นางสาวรัชนี  แก้วคูณ                                                                                                        บรรณารกัษ์ 
                                                                                                                                             ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             นางสาวศภุลักษณ์  ผลแก้ว 
                                                                                                                                             นายสรุพงษ์  พิมพ์โคตร                                                                                                      บรรณารกัษ์ 
                                                                                                                                             ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                             นางสาวอัมพร  ขาวบาง 

                                                             งานบริการโสตทัศนศึกษา                                                                                                 บรรณารักษ์ 
                                                                                                                                             นายสันติ  เกษมพันธ์ุ                                                                                                         นางพิมหฤทัย  ศรีมงคล 
                                                                                                                                             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                                                                                    ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป
                                                                                                                                             นางสาวนัยรัตน์  เรืองวชิรารัตน์                                                                                             
                                                                                                                                             ผูป้ฏบิัติงานทั่วไป                                                                                                              

ฝ่ายบริหารจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

(18  อัตรา) 

ฝ่ายบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
(22  อัตรา) 

ฝ่ายเทคโนโลยหี้องสมุด 
(4  อัตรา) 

ห้องสมุดองครักษ์ 
(21  อัตรา) 

ส านักหอสมุดกลาง 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
(9  อัตรา) 

หมายเหตุ :  รายนางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ต าแหน่งพนักงานบริการ  สังกัด
ส านักงานผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  ได้ไปช่วยราชการที่ฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที ่1  สิงหาคม 2562  จนถึงปัจจุบัน   




