
                                                  

 

 

 

 

 

คำส่ังสำนักหอสมุด 

ท่ี  13/2563 

เรื่อง  มอบหมายหนาท่ีภาระงานใหกับรองผูอำนวยการ 

ผูชวยผูอำนวยการ และผูอำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด 

 ------------------------------------- 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอย           

มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (7) มาตรา 40 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน พ.ศ. 2558 และคำสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 5161/2558 ลงวันที ่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558      

จึงมอบหมายหนาที่ภาระงานใหกับรองผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ และผูอำนวยการกองบริหารงาน 

สำนักหอสมุด ดังตอไปนี้ 

1. หนาท่ีภาระงานของรองผูอำนวยการฝายบริหาร มีดังนี้ 

 1.1 รักษาการ/ปฏิบัติการแทนผูอำนวยการ ลำดับท่ี 1 

  1.2 รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ควบคุม สงเสริมและประสานงาน ดานอาคารสถานท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน   

       และสิ่งแวดลอมขององคกร  

 1.3 ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และลงนามในหนังสือสวนท่ีเก่ียวของดานการเงินและพัสดุ  

                  งานบุคลากร งานอาคารสถานท่ี โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งแวดลอม 

1.4 ประสานงานใหงานบรหิารอำนวยการและงานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปดวยความคลองตัว 

 1.5 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

2. หนาท่ีภาระงานของรองผูอำนวยการฝายวิชาการ มีดังนี้ 

 2.1 รักษาการ/ปฏิบัติการแทนผูอำนวยการ ลำดับท่ี  2 

  2.2 รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ควบคุม สงเสริมและประสานงาน ดานงานวิชาการ และงานบริการ 

 2.3 ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ และลงนามในหนังสือสวนท่ีเก่ียวของกับดานการเงินและพัสดุ  

                  กลุมงานวิชาการ และงานบริการ  

 2.4 สงเสริมและประสานงานดานวิเทศสัมพันธ การบริหารจัดการดานประชาสัมพันธ 

      และลูกคาสัมพันธ   
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 2.5 กำกับ ดูแล สงเสริม การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานขอมูลชนิดตางๆ 

 2.6 กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อโสตทัศนปูกรณ พิพิธภัณฑ  

                  และหอจดหมายเหตุ  

 2.7 งานเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับงานบริการ 

 2.8 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย  

3. หนาท่ีภาระงานของรองผูอำนวยการฝายแผนและยุทธศาสตร มีดังนี้ 

 3.1 รักษาการ/ปฏิบัติการแทนผูอำนวยการ ลำดับท่ี 3  

 3.2 รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ควบคุม สงเสริมและประสานงาน ดานแผนและยุทธศาสตร 

         3.3 การสงเสริมการเรียนรูและการใชหองสมุด เพ่ือสงเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยของ  

                  มหาวิทยาลัย และการถายทอดองคความรู 

 3.4 ลงนามในหนังสือสวนท่ีเก่ียวของกับดานการเงินและพัสดุ กลุมงานแผนและยุทธศาสตร 

 3.5 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิาน รายงานประจำป งานบริหารความเสี่ยง  

                  การกำกับองคกรท่ีดี และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3.6 ประสานงานใหงานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดการทรัพยากร และงาน 

                  บริการเปนไปดวยความคลองตัว 

 3.7 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

4. หนาท่ีภาระงานของผูชวยผูอำนวยการฝายวิชาการ กำกับ ดูแล และติดตามภาระงาน ดังนี้ 

 4.1 ชวยดูแลเก่ียวกับการบริหารงานท่ีไดรับมอบหมายอยางบูรณาการรวมกับรองผูอำนวยการฝาย  

                  วิชาการ 

 4.2 งานเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับงานบริการ และงานบริการอำนวยการ 

 4.3 การสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรในองคกรและสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนสุขใหกับบุคลากร

 4.4 ลงนามในหนังสือตอบขอบคุณตางๆ (การบริจาครายบุคคล)  

 4.5 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

5. หนาท่ีภาระงานของผูชวยผูอำนวยการฝายบริการ กำกับ ดูแล และติดตามภาระงาน มีดังนี้ 

 5.1 ชวยดูแลเก่ียวกับการบริหารงานท่ีไดรับมอบหมายอยางบูรณาการรวมกับรองผูอำนวยการฝาย  

                  วิชาการ 

 5.2 การบริหารจัดการดานบริการทรัพยากร และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูทุกชวงวัย  

 5.3 ประสานงานดานลูกคาและเครือขายสัมพันธ  

 5.4 ประสานงานใหงานบริการลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียเปนไปดวยความคลองตัว 

 5.5 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 
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6. หนาท่ีภาระงานของผูชวยผูอำนวยการฝายสารสนเทศ กำกับ ดูแล และติดตามภาระงาน ดังนี้ 

 6.1 ชวยดูแลเก่ียวกับการบริหารงานท่ีไดรับมอบหมายอยางบูรณาการรวมกับรองผูอำนวยการฝาย 

                  แผนและยุทธศาสตร 

 6.2 การพัฒนาแหลงความรูรวมกับเครือขายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 6.3 การพัฒนาแหลงความรูเพ่ือผูพิการ (Library for Disabilities) เพ่ือบุคลากรอาวุโส (KKU   

                  Family) 

 6.4 การบริหารจัดการสารสนเทศคลังความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 6.5 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

7. หนาท่ีภาระงานของผูอำนวยการกองบริหารงาน มีดังนี้ 

 7.1 ประสานงานกับผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ และผูชวยผูอำนวยการ ฝาย/กลุมตางๆ และ 

                  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภายในประเทศและ 

                  ตางประเทศ เพ่ือใหงานของสำนักหอสมุดดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

 7.2 วางแผน ดำเนินงาน กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงทุกดาน 

 7.3 กำกับ ดูแล และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ 

 7.4 ใหคำปรึกษาแนะนำ ใหขอเสนอแนะ รวมถึงกระตุนและสงเสริมเพ่ือใหการดำเนินงานของงาน 

                  ตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยด ี

 7.5 ดูแลเหตุการณความสงบเรียบรอย และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของสำนักหอสมุด 

7.6 รับผิดชอบงานประชุมของคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด และงานฝกอบรม 

 7.7 งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย 

 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2563 

               สั่ง  ณ  วันท่ี  17  เมษายน  พ.ศ. 2563     

 

 

 

 

                                                        (รองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ) 

                                                               ผูอำนวยการสำนักหอสมุด   
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