
 

โครงสร้างการบริหารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หัวหน้างานบริหาร                     
และอ านวยการ 

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร ์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หัวหน้างานจัดการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
หัวหน้างานบริการ 

 หน่วยการเงินและบัญชี 
 หน่วยคลังและพัสดุ 
 หน่วยบริหาร ธุรการและทรัพยากร

บุคคล 

 หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน 

 หน่วยแผนยุทธศาสตร์และ             
การประกันคุณภาพ 

 หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 หน่วยโสตทัศนูปกรณ์และ               
เมกเกอร์สเปซ 

 หน่วยประชาสัมพันธ์และ              
ลูกค้าสัมพันธ์ 

 หน่วยจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 หน่วยวิเคราะห์และจดัระบบ
สารสนเทศ 

 หน่วยจัดการสารสนเทศ
คลังข้อมูล และหอจดหมายเหตุ 

 หน่วยพื้นที่และจัดการข้อมลูบริการ 

 หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน า 

 หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและ
นวัตกรรม 

 หน่วยบริการห้องสมดุเครือขา่ย 

รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 

ผู้อ านวยการ 

ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมดุ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 23 เมษายน 2564  



โครงสร้างอัตราก าลัง ส านักหอสมุด (74)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน (1)  นางทรรศนีย์ อินทร์ล  า (พม.) 

 1. หน่วยการเงินและบัญชี (2) 
1. น.ส.จิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล น.วิชาการเงินและบัญชี

ช านาญการ (ขรก.) 
2. น.ส.วราภรณ์ แสงจักรวาล พ.หอ้งสมุดปฏิบัติงาน 

(พร.) 
 2. หน่วยคลังและพัสด ุ(5) 

1. นางสุวิมล ค าชมภ ูน.วิชาการพัสดุช านาญการ (พม.) 
2. นางพวงผกา จันทร์พานิชย์ น.จัดการงานทั่วไป             

ช านาญการ (พม.) 
3. นางณัฐิดา หนุ่มเพชร พ.ปฏบิัติงานทั่วไปช านาญงาน(พม.) 
4. นางนีรบล ไชยปัญหา พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
5. นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง น.จัดการงานทั่วไปช านาญการ 

(พม.) 
 3. หน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล (3) 

1. นางกันยกร นามบุตรดี น.จัดการงานทั่วไปช านาญการ 
(พม.) 

  2. น.ส.คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ พ.ห้องสมุดปฏิบัติงาน (พร.) 
3. น.ส.จุรีรัตน์ ชัยศรีพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (พร.) 

 4. หน่วยโครงสรา้งพื นฐาน (4) 
1. นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์ น.จัดการงานทั่วไป

ช านาญการ (พม.) 
2. นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์ พน.หอ้งสมุด ส3 (ลจป.) 
3. นางอุบล ใจตาง น.จัดการงานทั่วไปช านาญการ (พม.) 
4. นายเวหา ศิลปะบูรณะ พนักงานขับรถยนต์ (ลจม.) 
 
 
 
 
 

 1. หนว่ยแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ (3) 
1. น.ส.กุลณสร อ้วนไตร บรรณารักษ์ช านาญการ (พม.) 
2. น.ส.ทิพานัน พงษ์สุวรรณ น.เอกสารสนเทศปฏิบัติการ

(พม.) 
3. น.ส.เมธยา เสามะล ีบรรณารักษ์ช านาญการ (พม.) 

 2. หน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล (5) 
1. นางมุกดา ดวงพิมพ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
2. นายกนก มีกญุชร น.เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

(พม.) 
3. นายธีรยุทธ บาลชน น.เอกสารสนเทศปฏิบัติการ (พม.) 
4. นายภานุวัตร อุทัยบาล น.เอกสารสนเทศปฏิบัติการ 

(พม.) 
5. นายปิติพงศ์ พิมพา น.เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

(พม.) 
 3. หน่วยโสตทัศนูปกรณแ์ละเมกเกอรส์เปซ (3) 

1. นายเสน่ห์ ปัญโย น.วิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
(พม.เปลี่ยน)  

2. นายเฉลิมพล นารี น.วิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ
พิเศษ (พม.) 

3. นายอุทิศ นามสีฐาน พ.หอ้งสมุด ส3 (ลจป.) 
 4. หน่วยประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ (2) 

1. น.ส.อัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ช านาญการ (พม.) 
2. น.ส.นิติยา ศรีวรเดชไพศาล นักเอกสารสนเทศ              

ช านาญการ (พม.) 
 
 
 

 

 1. หน่วยจดัหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (3) 
1. น.ส.วราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (พม.) 
2. น.ส.สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ 

(พม.) 
3. นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์ บรรณารักษช์ านาญการ (พม.)  

 2. หน่วยวิเคราะห์และจดัระบบสารสนเทศ (3) 
1. น.ส.ญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษ์ช านาญการ 

(ขรก.) 
2. น.ส.อุทัยวรรณ ศิริเลิศ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

(พม.) 
3. นายศุภชยั อนวัชพงศ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

(พม.) 
3. หน่วยจัดการสารสนเทศ คลังข้อมูล และ                

หอจดหมายเหต ุ(4) 
1. น.ส.สุพิน อุดมผล บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
2. นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

(พม.) 
3. นายวันชาติ ภูมี บรรณารักษ์ช านาญการ (พม.)  
4. น.ส.ประภาพร มณฑาทิพย์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   (พม.) 
 

1. หน่วยพื นที่และจดัการข้อมูลบริการ 10) 
1. นายศิวะนัท ศรีสุนทรบรรณารักษ์ช านาญการ (พม.) 
2. นางละอองดาว มาตวังแสง พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
3. นางจิดาภา กจิจารักษ์ พ.หอ้งสมุดช านาญงาน (พม.) 
4. นางเพ็ญแข พัว่โพธิ์ ผู้ปฏิบัติงานหอ้งสมุดช านาญงาน (ขรก.) 
5. นางมะลิวัลย์ สิรวิัฒนากุล พ.ห้องสมดุช านาญงาน (พม.) 
6. นางสุอารี ละราคี ผู้ปฏิบัติงานหอ้งสมุดช านาญงาน (ขรก.) 
7. นางรัดดา อุ่นจันที พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
8. นางนันทนา วงศ์ชมภู พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
9. นางไพเราะ สีทอนสุด พ.หอ้งสมุดช านาญงาน (พม.) 
10. นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท ์พ.ห้องสมุด ส3 (ลจป.) 
2. หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน า (4) 
1. นางยุพา ดวงพิมพ ์บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
2. นางสีรุ้ง พลธานี บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
3. นางจรูญลักษณ์ นารี บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
4. น.ส.ชุติกาญจน์ บุตรพรม บรรณารักษ์ช านาญการ (ขรก.)   
3. หน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม (8) 
1. น.ส.ยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
2. น.ส.ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (พม.) 
3. น.ส.กฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ปฏิบตัิการ (พม.) 
4. น.ส.สิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (พม.) 
5. นางเยาวพร ศานติววิัฒน์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ (ขรก.) 
6. นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นกัเอกสารสนเทศช านาญการ (พม.) 
7. นางเยาวภา จันศรี บรรณารักษ์ช านาญการ (พม.)  
8. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ บรรณารกัษ์ช านาญการพิเศษ   
   (พม.)  
 
 

1. หน่วยบริการห้องสมดุเครือข่าย (14) 
1. นางละออ ขอ้ยุ่น บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  
    (พม.) 
2. นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล พ.ห้องสมดุ 
   ช านาญงาน (พม.) 
3. นายเดชศักดิ์ ศานติววิัฒน์ บรรณารักษ์                  
    ช านาญการพิเศษ (พม.)  
4. นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

(ขรก.) 
5. นางกฤษณา กลางเภา บรรณารักษ์                        

ช านาญการพิเศษ (ขรก.) 
6. นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

(พม.) 
7. นายจันทา เทพวงษ ์พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
8. นายแดน แสนมี พ.หอังสมุดช านาญงาน (พม.) 
9. นายสงวน ศรีโยวงศ์ พ.ห้องสมุดช านาญงาน (พม.) 
10. นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว พ.หอ้งสมุด                   

ช านาญงาน (พม.) 
11. นางสมถวิล สว่างวงศ์ พ.ห้องสมุดปฏิบัติงาน  
     (พร.)  
12. นางลัดดาวัลย์ ก าไรงาม ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด  
     ช านาญงาน (ขรก.) 
13. นายจรัญ โทผาวงษ ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด              
     ช านาญงาน (ขรก.) 
14. นางชนิสรา สุริยะ พ.ห้องสมุดช านาญงานพิเศษ  
     (พม.) 
    
 

หมายเหตุ *บุคลากรส านักหอสมุด รวม 75 คน โดยมีจ านวน 1 คน คือ น.ส.จรีภา สิมะจารึก น.วิชาการแผนสารสนเทศช านาญการพิเศษ (พม.) ช่วยงาน ณ กองบริหารงานวจิัย มข.   
                (ตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป)  

 

งานบริหารและอ านวยการ (14) 
 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (13) งานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ (10) งานบริการ (36) 


