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บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
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ที่ 
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1 นางภาวณา  เขมะรัตน ์ บรรณารักษ์เช่ียวชาญ 1. งานวิจัย: รายงานผลการส ารวจการ
ใช้บริการ "บริการหนังสือ ส่งถึงที่" 
Book Delivery Service ของส านัก
บรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. งานวิจัย: รายงานการวิเคราะหก์าร
บริการสารสนเทศของส านักบรรณสาร
การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
3. งานวิจัย: รายงานการส ารวจ
วิทยานพินธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

- สพบ. ข้าราชการ ส านักบรรณสารการพัฒนา 
โทร. 02-727-3740 

2 นางพรทิพย ์
  โรจนพิทยากร 

บรรณารักษ์เช่ียวชาญ 1. ผลงานเชิงสังเคราะห์: การ
สังเคราะห์แนวปฏิบัตกิารท าลาย
เอกสารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ 
2. งานวิจัย: การจัดท าค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: 
กรณีศึกษาเอกสารรายงานการประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และเอกสารค าสั่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. งานวิจัย: การใช้ตารางก าหนดอายุ
การเก็บเอกสาร สพบ. ของ
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อักษรศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาตะวันตก) 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

- สพบ. ข้าราชการ ส านักบรรณสารการพัฒนา 
โทร. 02-727-3761 

3 นางสาวศุภนิจ  ศรีรักษ ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

คู่มือปฏิบัติงาน: การอ้างอิงและการ
เขียนรายการอ้างอิง APA (American 
Psychological Association) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

- สพบ. ข้าราชการ ส านักบรรณสารการพัฒนา 
โทร. 02-727-3735 
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งานวิจัย: พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

4 นายสุธรรม   
อุมาแสงทองกุล 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. โปรแกรมจัดการศัพท์สัมพันธ ์
2. การศึกษาผลการสืบค้นสารสนเทศ
ที่ใช้เทคนิคดรรชนีแบบก าหนดค่า
น  าหนักที่จัดท าโดยมนษุย ์
3. การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
ด้วยโปรแกรม CDS/ISIS 
4. บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการดา้น
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
ศาสตร์ 
5. เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

1. บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. การจัดเก็บและสืบค้น
สารสนเทศ 
3. ระบบดัชนีสืบค้น
สารสนเทศ 

ม.แม่โจ ้ - กลุ่มภารกจิเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส านักหอสมุด 
โทร. 0-5387-3508 

5 นางพิทยา  สุนทราวงศ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. การวิเคราะห์เนื อหาความรู้งานวิจยั
เพื่อท้องถิ่น 
2. การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้าน
เกษตรกรรม 
3. การจัดการสารสนเทศส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

กศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์) 

บรรณารักษ์ ม.แม่โจ ้ - กลุ่มภารกจิเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส านักหอสมุด  
โทร. 0-5387-3508 

6 นางอรณา  พิทยากรศิลป์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. บทความ เร่ือง Mobile Library...
ห้องสมุดบนมือถือ 
2. บทความ เร่ือง โลกไอที IT - 
World การสืบค้นฐานข้อมูล 
Emerald full text 
3. บทความ เร่ือง เครื่องมือประเมิน
คุณภาพ วารสารวิชาการ 
4. บทความ เร่ือง อา่นอยา่งไร...ให้

ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์) 

บรรณารกัษ์ ม.แม่โจ ้ - กลุ่มภารกจิบริการ
สารนิเทศ ส านักหอสมุด 
โทร. 0-5387-3502 
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จดจ า 
7 นางอริศรา  สิงห์ปัน บรรณารักษ์ช านาญการ

พิเศษ 
1. คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์
ทรัพยากรหอ้งสมุดในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
2. งานวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสืบค้น Web 
iPac กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา) งานวิเคราะห์
ทรัพยากรหอ้งสมุดใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

ม.แม่โจ ้ - กลุ่มภารกจิระบบและ
ข่ายงานสารนิเทศ 
ส านักหอสมุด 
โทร. 0-5387-3503 

8 นางนันทนา เดชเกิด บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

งานวิจัย พฤติกรรมการแสวงหา
สารนิเทศของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธาน ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศษสตร์) 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ธาน ี

ข้าราชการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
272 ม.9 ถ.สุราษฎร์- 
นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
 จ.สุราษฎร์ 84100  
โทร. 0 7791 3336, 09 
4596 0404 

9 นางนภพรรษ สุดปาน บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

รายงานการวิจยั เร่ือง การใช้วารสาร
ภาษาไทยในส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คู่มือปฏิบัติงาน 
1.การใช้โปรแกรม HORIZON 7.3 ใน
การจัดท าฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร
ภาษาไทย 
2. การลงรายการทางบรรณานุกรม
ดัชนีวารสารภาษาไทย 

การศึกษามหาบัณฑิต - มศว. เกษียณ 14/4 ม.4 ซ.วัดก าแพง  
ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน 
อ.เทศบาลเมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

10 นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาว ี บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. งานวิจัย เร่ือง การใช้เว็บไซด์ส านัก
หอสมุดกลางของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
2. คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง คู่มือสอนการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
จต 341 พื นฐานวธิีการวิจยัทาง
จิตวิทยา 

- - ส านักหอสมุดกลาง ข้าราชการ โทร. 02 258 4112-3 ต่อ 
119 
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4. บทความทางวิชาการ  
4.1 การใช้เว็บไซด์ส านักหอสมุดกลาง
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.2 ภาษาดรรชนีที่ใช้ในการสืบค้น
สารนิเทศ 

11 นางสาวศิริพรรณ  
ตันติวัชรประกาย 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

งานวิจัย การศึกษาความสอดคล้อง
ของเนื อหาในส่ิงพิมพ์สาขาพลศึกษา 
สุขศึกษาและสันทนาการที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด คณะพลศึกษากบัรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาพล
ศึกษา สุขศึกษา และสันทนาการ 

การศึกษามหาบัณฑิต - - เกษียณ 416 ชลนิเวศน์ ซ.4 ถ.
ประชาชื่น แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

12 นางมัณฑนา เจริญแพทย ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง  Acquisition 
Module 
2. งานวิจัย การจัดกาและการใช้
หนังสือของส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 
2535-2537 

การศึกษามหาบัณฑิต - มศว. พนักงาน ส านักหอสมุดกลาง 
โทร. 02 258 4112-3  
ต่อ 127 

13 นางพิมล เมฆสวัสดิ ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การท ากฤตภาค 
งานวิจัย การจัดสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 

การศึกษามหาบัณฑิต - มศว. พนักงาน ส านักหอสมุดกลาง 
โทร. 02 258 4112-3  
ต่อ 125 

14 นางวนิดา วงศ์วัฒนะ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การท า
รายการของส านักหอสมุดกลาง มศว. 
พ.ศ.2535-2537 
2. งานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผู้ใช้
และบุคลากรห้องสมุดต่ออาคาร
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ มศว. 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต - มศว. พนักงาน ส านักหอสมุดกลาง 
โทร. 02 258 4112-3  
ต่อ 156 

15 นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

งานบริการสารสนเทศ ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ฝ่ายหอสมุด ส านักวิทยา
บริการ 
โทร. 045 288400-3  
ต่อ 1820 

16 นางสาวมะลิวัลย์  
สินน้อย 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษ์ศาสตร์และ

งานบริการสารสนเทศ ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ฝ่ายหอสมุด  
ส านักวิทยาบริการ 
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สารนิเทศ) โทร. 045 288400-3  
ต่อ 1818 

17 นางสาวสุวรรณา  
ลดตระกูล 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

คู่มือปฏิบัติงาน 
1.งานบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2.การให้บริการสืบค้นสารสนเทศของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์
สารนิเทศศาสตร์) 

บรรณารักษ์ ม.เทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

ข้าราชการ มทร.กรุงเทพ 
โทร. 02 287 9600  
ต่อ 7042, 7047 

18 นางจิณาภา  ใคร้มา นักเอกสารสนเทศช านาญ
การพิเศษ 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียน
วารสารในโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Horizon 
2. รายงานผลการวิจัย เร่ือง 
พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
อาจารย ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ศน.ม.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) 

สารสนเทศด้านการใช้
ห้องสมุด 

ม.แม่โจ ้ - ส านักหอสมุด กลุ่มภารกิจ
บริการสารนิเทศ 
โทร. 0-5387-3505-6 

19 นายสุธรรม   
 อุมาแสงทองกุล 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. โปรแกรมจัดการศัพท์สัมพันธ ์
2. การศึกษาผลการสืบค้นสารสนเทศ
ที่ใช้เทคนิคดรรชนีแบบก าหนดค่า
น  าหนักที่จัดท าโดยมนษุย ์
3. การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
ด้วยโปรแกรม CDS/ISIS 
4. บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการดา้น
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
ศาสตร์ 
5. เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

1. บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. การจัดเก็บและสืบค้น
สารสนเทศ 
3. ระบบดัชนีสืบค้น
สารสนเทศ 

ม.แม่โจ ้ - ส านักหอสมุด กลุ่มภารกิจ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. 0-5387-3508 

20 นางพิทยา   สุนทราวงศ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. การวิเคราะห์เนื อหาความรู้งานวิจยั
เพื่อท้องถิ่น 
2. การวิเคราะห์ความรู้ภูมิปัญญาด้าน
เกษตรกรรม 

กศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์) 

บรรณารักษ์ ม.แม่โจ ้ - ส านักหอสมุด กลุ่มภารกิจ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. 0-5387-3508 
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3. การจัดการสารสนเทศส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

21 นางอรณา  พิทยากรศิลป์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. บทความ เร่ือง Mobile Library...
ห้องสมุดบนมือถือ 
2. บทความ เร่ือง โลกไอที IT - 
World การสืบค้นฐานข้อมูล 
Emerald fulltext 
3. บทความ เร่ือง เครื่องมือประเมิน
คุณภาพ วารสารวิชาการ 
4. บทความ เร่ือง อา่นอยา่งไร...ให้
จดจ า 

ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์) 

บรรณารักษ์ ม.แม่โจ ้ - ส านักหอสมุด กลุ่มภารกิจ
บริการสารนิเทศ 
โทร. 0-5387-3502 

22 นางอริศรา  สิงห์ปัน บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์
ทรัพยากรหอ้งสมุดในระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
2. งานวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสืบค้น Web 
iPac กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

ศศ.ม.(สารสนเทศศึกษา) งานวิเคราะห์
ทรัพยากรหอ้งสมุดใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

ม.แม่โจ ้ - ส านักหอสมุด กลุ่มภารกิจ
ระบบและขา่ยงาน
สารนิเทศ 
โทร. 0-5387-3503 

23 นางนันทนา เดชเกิด บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

งานวิจัย พฤติกรรมการแสวงหา
สารนิเทศของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธาน ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

บรรณารักษ์ศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ธาน ี

ข้าราชการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
272 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นา
สาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ 
จ.สุราษฎร์ธานี 84100 
โทร. 077913336  
094  594 0404 

24 นางสาวประไพ 
 จันทร์อินทร ์

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

25 นางพรทิพา ณ นคร บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
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สารสนเทศ* 
26 นางรวีวรรณ ข าพล บรรณารักษ์ช านาญการ

พิเศษ 
- ศศ.ม. - มอ. พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

27 นางอัญชลี กล่ าเพ็ชร บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

28 นางลาภลักษณ-์พ. 
 ทองธรรมชาต ิ

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศษ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ีวิทยา
เขตสุราษฎร์ธาน ี

29 นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

30 นางจารุพร ชูเรืองสุข บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

31 นางสาวรัชฎา ชลารัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

32 นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต งานบริการสารสนเทศ ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ส านักวิทยบริการ  
ฝ่ายหอสมุด  
โทร. 045-288400 -3  
ต่อ 1820 

33 นางสาวมะลิวัลย ์
 สินน้อย 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต งานบริการสารสนเทศ ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ส านักวิทยบริการ  
ฝ่ายหอสมุด  
โทร. 045-288400 -3  
ต่อ 1818 

34 นางอังคณา สุริวรรณ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ ์ ม.มหิดล พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 0-2800-2680-9 
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35 นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษศาสตร์ ม.มหิดล พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 0-2800-2680-9 

36 นางสาวปัญจธร  
 เตชวณิชย์พงศ์ 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ ์ ม.มหิดล พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 0-2800-2680-9 

37 นางสาวจันทรา  
 เทพอวยพร 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อักษรศาสตรบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ ์ ม.มหิดล ข้าราชการ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 0-2800-2680-9 

38 นายอภิชัย  
 อารยะเจริญชัย 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

ม.มหิดล พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์  
โทร. 0-2201-5000 

39 นางสาวโสมรัศมิ์  
 พิบูลย์มณ ี

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สาขาบรรณารักษ ์ ม.มหิดล พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. 0-2800-2680-9 

40 นางสาวสุวรรณา  
 ลอตระกูล 

บรรณารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 

1. คู่มือการปฏิบัติงานบริการยืม-คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. คู่มือการให้บริการสืบค้น
สารสนเทศของส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยี 

ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์
สารนิเทศศาสตร์) 

บรรณารักษ์ มทร.กรุงเทพ ข้าราชการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. 02-287-9600  
ต่อ 7042,7047 

41 นายเจนต์  คันทะ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(หัวหน้าส านักงาน ผอ.
ส านักวิทยบริการ) 

คู่มือปฏิบัติงาน: แนวทางการจัดท า
นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
งานวิจัย   
1. การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น
การทอผ้า บ้านคลองเตย ต าบลบึง
กอก อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ.2548 (ผู้วิจยัร่วม) (ทุน
วิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช) พ.ศ.2548) 
2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาครู
ด้านทักษะการด ารงชีวิต สังกัด

ศศ.บ.(บรรณารักษ์
ศาสตร์) 
ศศ.ม. (สารสนเทศ
ศาสตร์) 

บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์,
บริหารงานทั่วไป, การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
,แผนและงบประมาณ, 
การบริหารงงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

(รับราชการ) 
ข้าราชการพล
เรือนฯ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
156 ม.5 ต.พลายชุมพล  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000 โทร 055-267224 
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ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาพษิณุโลก 
เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2550 
(ผู้วิจัยร่วม) (ทุนวจิัยของส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช) พ.ศ.
2550) 
3. การสร้างฐานข้อมูลภูมิปญัญา
ท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพษิณุโลก 
พ.ศ.2559 (ผู้วิจัยร่วม) (ทุนวิจัยของ
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
(วช) พ.ศ.2559) 

42 นางสาวหทยักานต ์  
 วงศ์สวัสดิ์ 

บรรณารักษ์ช านาญการ คู่มือปฏิบัติงาน: จัดหาวารสารและ
หนังสือพิมพ ์
งานวิจัย: การใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารยแ์ละ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
(สารสนเทศศึกษา) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

- สพบ. พนักงานสถาบัน ส านักบรรณสารการพัฒนา 
โทร. 02-727-3836 

43 นางสาวกรัณฑ์รัตน์    
 ประเสริฐธนากุล 

บรรณารักษ์ช านาญการ คู่มือปฏิบัติงาน: คู่มือการจัดท า
รายการโยงหัวเร่ืองดรรชนีวารสารไทย
บนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon 
ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
งานวิจัย: ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและคุณสมบัติของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

- สพบ. พนักงานสถาบัน ส านักบรรณสารการพัฒนา 
โทร. 02-727-3840 

44 นางจิตติมา หนูชว่ย บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

- ม.ทักษิณ ข้าราชการ ส านักหอสมุด 
โทร. 074-443905 

45 นางสุกัญญา โป้บุญส่ง บรรณารักษ์ช านาญการ - ค.บ.  มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
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สุนทร* ฝ่ายหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

46 นางสาวทับทิม  บุญทอง บรรณารักษ์ช านาญการ - อ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

47 นางนิติพร สุนทรนนท์ บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

48 นางจุฑารัตน์ ปานผดุง บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

49 นางสาวนริศรา  เฮมเบีย บรรณารักษ์ช านาญการ  - ค.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

50 นางจารุวรรณ โกทะโน บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

51 นายถาวร ปานขาว บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธกิารบด ีวิทยา
เขตภูเก็ต 

52 นางประภัสสร ปัญโญ บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ* 

53 นางสาวประทุมรัตน ์
 รัตน์น้อย 

บรรณารักษ์ช านาญการ  ศศ.ม.  มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการ ฝ่าย
หอสมุดจอห์น เอฟ เคน
เนดี  

54 นางนพภา นวกุลกิติกร บรรณารักษ์ช านาญการ  ศษ.ม.  มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ 

55 นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย บรรณารักษ์ช านาญการ  ศศ.บ.  มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายบริการ
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สารสนเทศ* 
56 นางพรทิพย ์

  ถนอมกุลบุตร 
บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

57 นางสาวสุกัญญา 
 ศุทธิวรรณรักษ ์

บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

58 นางสาวอุไร ไปรฮูยัน บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วิทยาเขตตรัง 

59 นางจิดาภา ศิริตระกูล บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.บ. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

60 นางคนึง บัวพูล บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

61 นางสุดา พันธุสะ บรรณารักษ์ช านาญการ - ศศ.ม. - มอ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ* 

62 นางสาวสยุมพร  บญุไชย บรรณารักษ์ช านาญการ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - ม.อุบลราชธาน ี พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ  
โทร. 045-353315 

63 นางสาวลักษณา  ทองทศ บรรณารักษ์ช านาญการ - ครุศาสตรบัณฑิต - ม.อุบลราชธาน ี พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คณะศิลปศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการ  
โทร. 045-353724 

64 นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ช านาญการ - ครุศาสตรบัณฑิต - ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ส านักวิทยบริการ 
ฝ่ายหอสมุด 
โทร. 045-353138 
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ล ำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งและ 
ระดับต ำแหน่ง 

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่คยท ำ คุณวุฒิ ควำมเชีย่วชำญ สังกัด สถำนภำพ สถำนที่และเบอร์ติดต่อ 

62 นางสาวชุษณา นราจันทร ์ บรรณารักษ์ช านาญการ - ศิลปศาสตรบัณฑิต - ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ  ส านักวิทยบริการ  
ฝ่ายหอสมุด  
โทร.  045-288400 -3 
 ต่อ 1821 

66 นางรุ้งลาวัลย์  ลิว่ชวโรจน ์ บรรณารักษ์ช านาญการ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - ม.อุบลราชธาน ี ข้าราชการ ส านักวิทยบริการ  
ฝ่ายหอสมุด  
โทร. 045-288400 -3  
ต่อ 1829 

67 นางสาวสุรางค์  
 ศิโรโรตม์สกุล 

บรรณารักษ์ช านาญการ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สาขางานห้องสมุด ม.มหิดล ข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์  
โทร. 0-2419-7466-80 

 


