
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักหอสมุด 
ที ่๓๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน”  
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

-----------------------------        
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน” ส านักหอสมุด ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๗ )  มาตรา  ๔๐ วรรค  ๒  แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๕๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน” ส านักหอสมุด ประจ าปี 
๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ที่ปรึกษา 
 ๒. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
 ๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๕. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 
 ๗. นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ กรรมการ 
 ๘. นางสีรุ้ง พลธานี กรรมการ 
 ๙. นางอุบล ใจตาง กรรมการ 
 ๑๐. นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ กรรมการ 
 ๑๑. นางกันยกร นามบุตรดี กรรมการ 
 ๑๒. นางจิดาภา กิจจารักษ์ กรรมการ 
 ๑๓. นายเสน่ห์ ปัญโย กรรมการ 
 ๑๔. นางประครอง ปัญโย กรรมการ 
 ๑๕. ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยมีหน้ำที ่
 อ านวยการ ประสานงาน และให้ค าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  



 

 

๒ 
๒. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกร พิธีกำรพรำหมณ์และบำยศรีสู่ขวัญ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย อนุกรรมการ 
 ๓. นายธีรยุทธ บาลชน อนุกรรมการ 
 ๔. นางสุวิมล ค าชมภู อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ อนุกรรมการ 
 ๖. นายจันทา เทพวงษ์ อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
 ๑. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน 
 ๒. ติดต่อประสานงานและด าเนินพิธีการตลอดงาน 
 ๓. เป็นพิธีกรด าเนินรายการ 
 ๔. ติดต่อประสานงานพราหมณ์และพานบายศรีที่ใช้ในพิธีการ 

๓. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสีรุ้ง พลธานี ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางละออ ข้อยุ่น อนุกรรมการ  
 ๓. นางยุพา ดวงพิมพ์ อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพิน อุดมผล อนุกรรมการ 
 ๕. นางเพ็ญแข พ่ัวโพธิ์ อนุกรรมการ 
 ๖. นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง อนุกรรมการ 
 ๗. นางสุอารี ละราคี อนุกรรมการ 
 ๘. นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ อนุกรรมการ 
 ๙. นางสมถวิล สว่างวงศ์ อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่

จัดเตรียมการแสดงเพ่ือแสดงในงาน 

๔. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ ลงทะเบียนและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๑. นางจิดาภา กิจจารักษ์ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสาวกฤติกา สุนทร อนุกรรมการ 
 ๓. นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์                                      อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวกุลณสร อ้วนไตร  อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ อนุกรรมการ 
 ๖. นางลัดดาวัลย์ ก าไรงาม อนุกรรมการ 
 ๗. นางรัดดา อุ่นจันที อนุกรรมการ 



 

 

๓ 
โดยมีหน้ำที ่
 ๑. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารเพื่อให้บุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 ๒. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน 
 ๓. จัดท าไดอารีบุคลากรส านักหอสมุดเพ่ือมอบให้ผู้เกษียณ 
 ๔. จัดท าหนังสือเชิญแขกผู้อาวุโสและบุคลากร เพ่ือเข้าร่วมงาน 
 ๕. ออกแบบ จัดเตรียม เก็บรวบรวมแบบประเมินและสรุปผลการประเมินงานเกษียณ 
 ๖. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

๕. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอุบล ใจตาง ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายอาทิตย์ ปทุมชัย อนุกรรมการ 
 ๓. นายเวหา ศิลปบูรณะ อนุกรรมการ 
 ๔. นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์ อนุกรรมการ 
 ๕. นายปรเมษฐ์ ครีีเมฆ อนุกรรมการ 
 ๖. นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 
 ๗. นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
 ๑. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ประกอบพิธี ให้พร้อมใช้งาน 
 ๒. จัดท าและตกแต่งป้ายไวนิลชื่องานและป้ายซุ้มผู้เกษียณ 
 ๓. จัดและตกแต่งสถานที่บริเวณงานตามความเหมาะสมและสวยงาม 
 ๔. รับ-ส่ง พราหมณ์ พานบายศรี อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆตามที่ฝ่ายต่างๆร้องขอ 
 ๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๖. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 ๑. นายเสน่ห์ ปัญโย ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นายเฉลิมพล นารี อนุกรรมการ 
 ๓. นายอุทิศ นามสีฐาน อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวปรารถนา อุดมศรี อนุกรรมการ 
 ๕. นายธีรยุทธ บาลชน อนุกรรมการ 
 ๖. นายปิติพงศ์ พิมพา อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
 ๑. ออกแบบป้ายชื่องานและป้ายซุ้มผู้เกษียณ 
 ๒. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงานและจัดเก็บภาพให้สามารถสืบค้นได้ง่าย 
 ๔. จัดท า Presentation กิจกรรม 



 

 

๔ 
๗. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยของท่ีระลึก  ประกอบด้วย  
 ๑. นางกันยกร นามบุตรดี ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสุวิมล ค าชมภู อนุกรรมการ  
 ๓. นายเฉลิมพล นารี อนุกรรมการ 
 ๔. นายธีรยุทธ บาลชน อนุกรรมการ 
 ๕. นางณัฐิดา หนุ่มเพชร อนุกรรมการ 
 ๖. นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ อนุกรรมการ 
 ๗. นายอุทิศ นามสีฐาน อนุกรรมการ 
 ๘. นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล อนุกรรมการ 
 ๙. นางธณัชพร ยะปะตัง อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
 ๑. ออกแบบ/จัดท าและจัดเตรียมของที่ระลึกในนามส านักหอสมุดส าหรับมอบแด่ผู้เกษียณ 
 ๒. รับของที่ระลึกจากแขกผู้มาร่วมงาน และควบคุมการรับ-มอบ 
 ๓. ดูแลของที่ระลึกของผู้เกษียณที่จะมอบแก่บุคลากรและแขกผู้มาร่วมงาน และควบคุมการรับ-มอบ 
 ๔. ประสานกับฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ เพ่ือส่งของที่ระลึกผู้เกษียณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การรับ-มอบของที่ระลึกในพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๘. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 ๑. นางประครอง ปัญโย ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล อนุกรรมการ 
 ๓. นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
          ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรม พร้อมประสานงานกับ 
              ฝ่ายต่างๆ ในการใช้จ่ายงบประมาณ  
          ๒. ด าเนินการจัดซื้อและจัดจ้างต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 

๙. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
 ๑. นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางสุวิมล ค าชมภู อนุกรรมการ 
 ๓. นางสาววราภรณ์ แสงจักรวาฬ อนุกรรมการ 
 ๔. นางสาวจุรีรัตน์ ชัยศรี อนุกรรมการ 
 ๕. นางสาวเมธยา เสามะลี อนุกรรมการ 
 ๖. นางรัดดา อุ่นจันที อนุกรรมการ 
 ๗. นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล อนุกรรมการ 
 ๘. นายอาทิตย์ ปทุมชัย อนุกรรมการ 



 

 

๕ 
 ๙. นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์ อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายเวหา ศิลปบูรณะ อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์ อนุกรรมการ 
โดยมีหน้ำที ่
 ด าเนินการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้พอเพียง ส าหรับบุคลากร ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ 
 ที่เข้าร่วมงาน ตลอดการจัดกิจกรรม 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

                สั่ง  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่) 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
           ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
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