
 

ค ำส่ังส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนเทศมหำวิทยำลยัสยำม 
ท่ี ๑ / ๒๕๖๓ 

                เร่ือง แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนทศ” 
......................................................................... 

 เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สยาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลยัสยาม ท่ี ๒๒๗/๒๕๖๐ จึงแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะท ำงำนส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนทศ” ขึ้น โดยมีองคป์ระกอบและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดและทรัพยำกรสำรสนทศ        ประกอบด้วย 

๑.๑  พ.ต.ท.สมหมาย ธญัลกัษณากุล                                         ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย (เก่ียวกบัส านกัหอสมุดฯ) 
๑.๒ อาจารยสุ์ชาติ  สมบูรณ์ศิลป์                                                                  ท่ีปรึกษาดา้นการบริหารงานบุคคล 
๑.๓ อาจารยธ์งชยั วรไพจิตร                                                                                           ท่ีปรึกษาดา้นนวตักรรม 
๑.๔ อาจารยศ์ุภณฐั กอบกุลกลัยกร                                                                               ท่ีปรึกษาดา้นนนัทนาการ          
๑.๕ อาจารยสุ์ธน  สุภาวงศ ์                ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ประธานกรรมการ 
๑.๖ อาจารยค์มเดช บุญประเสริฐ        ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ                          รองประธานกรรมการ 
๑.๗ อาจารยว์สันต ์ อุทยัเล้ียง              หวัหนา้ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาระบบสารสนเทศ                    กรรมการ 
๑.๘ นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม             หวัหนา้แผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                                กรรมการ 
๑.๙ นางสาวอรชร  ยิง่ใหญ่       หวัหนา้แผนกบริการและประชาสัมพนัธ์                                 กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา  เลนานุการ                                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม ปรัชญา  ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องส านกัฯ  
๒. ก ากบัดูแลการด าเนินงาน การพฒันาระบบงานและบุคลากรของส านกัฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั มีการประสาน 

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ กา้วทนัการพฒันาการตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๔. อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัติดตาม สร้างขวญัก าลงัใจ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 

คณะท างานดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๒. คณะท ำงำนด้ำนแผนงำน/โครงกำร      ประกอบด้วย 
๒.๑ อาจารยค์มเดช บุญประเสริฐ        ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ                             หวัหนา้คณะท างาน 
๒.๒ อาจารยว์สันต ์ อุทยัเล้ียง            หวัหนา้ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาระบบสารสนเทศ              คณะท างาน 
๒.๓ นางสาวอรชร  ยิง่ใหญ่        หวัหนา้แผนกบริการและประชาสัมพนัธ์                            คณะท างาน 
๒.๔ นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม            หวัหนา้แผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ         เลขานุการคณะท างาน 



มีหน้ำที่  
๑. ด าเนินการเขียนแผนงานโครงการ พิจารณากลั้นกรองและตรวจสอบแผนงาน/โครงการใหถู้กตอ้งเหมาะสมคลอบ
คลุมสอดคลอ้งกบั นโยบายและยทุธศาสตร์ของส านกัหอสมุดฯและมหาวทิยาลยัสยาม 

๒. รวบรวมแผนงานโครงการจากแผนกและงานต่างๆ ของส านกัฯ และสรุปงบประมาณท่ีเสนอขอ เพื่อน าเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัฯ 

๓. ติดตามการด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
๔. ประสานงานดา้นแผนงาน/โครงการกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม 

๓. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมเส่ียง (RMC)    ประกอบด้วย 
๓.๑ อาจารยค์มเดช บุญประเสริฐ      ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ                                           หวัหนา้คณะท างาน 
๓.๒ นางสุดา   ทองชิว                      บรรณารักษแ์ผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                      คณะท างาน 
๓.๓ นายสุทธิพจน์ ล้ิมอุดมพฒัน์      บรรณารักษแ์ผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                      คณะท างาน 
๓.๔ นางสาวพรพิศ  องคศ์รัทธา     บรรณารักษแ์ผนกบริการและประชาสัมพนัธ์       เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่  
๑. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของส านกัฯ และทบทวนนโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพื่อความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ี
ก าหนด   

๒. จดัท าแผนงานบริหารความเส่ียง มีการวิเคราะห์ความเส่ียง และระบปัุจจยัเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและ
ภายในองคก์ร และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึ้นของความเส่ียงท่ีระบุไว ้เพื่อจดัล าดบัความเส่ียง
และเลือกใชว้ิธีจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมะสม  

๓. ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลใหก้ารบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล  
๔. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านกัฯ อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียง

ของส านกัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของส านกัฯ 

๔. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)          ประกอบด้วย 
๔.๑  อาจารยว์สันต ์ อุทยัเล้ียง       หนา้ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาระบบสารสนเทศ             หวัหนา้คณะท างาน       
๔.๒ นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม      หวัหนา้แผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                                 คณะท างาน       
๔.๓ นางสาวกลัยา ศุภพนัธ์ุมณี   บรรณารักษแ์ผนกบริการและประชาสัมพนัธ์                             คณะท างาน 
๔.๔ นางสาวณชัชา เดชาเตง็ประทีป บรรณารักษแ์ผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ      เลขานุการคณะท างาน  

มีหน้ำที่  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีมีในส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งจดัท าองค์

ความรู้อยา่งนอ้ยปีละ ๓ องคค์วามรู้ต่อกระบวนการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านกัฯ เพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

๒. จดัท าแผนงาน/โครงการและสรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การจดัการความรู้(KM) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารส านกัฯ เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 



๓. ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน า
ความรู้ไปเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ านกัฯ 

๕. คณะท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ (QA)   ประกอบด้วย 
๕.๑  นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม             หวัหนา้แผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ          หวัหนา้คณะท างาน      
๕.๒ นางสาวกลัยา ศุภพนัธ์ุมณี         บรรณารักษแ์ผนกบริการและประชาสัมพนัธ์                  คณะท างาน  
๕.๓ นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการและประชาสัมพนัธ์                     คณะท างาน 
๕.๔ นางอารี  แกว้พิพฒัน์                    เจา้หนา้ท่ีแผนกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ   เลขานุการคณะท างาน 

มีหน้ำที่ 
๑. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและนโยบายการประกนัคุณภาพ ของมหาวิทยาลยั 
๒. ส่งเสริมและพฒันาความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพให้แก่บุคลากรของส านกัฯ   
๓. จดัท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ไดแ้ก่ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  
     Report) รายงานประจ าปี  และเอกสารประกอบการประกนัคุณภาพ ฯ  
๔. ประสานงานดา้นการประกนัคุณภาพกบัมหาวิทยาลยั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความ

เหมาะสม 
๕. แจง้ผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของทั้งภายในและภาย 

           นอก  ใหค้ณะกรรมการบริหารและหน่วยงานในส านกัฯทราบ  เพื่อน าผลไปด าเนินการพฒันาต่อไป  พร้อมทั้ง
ประชาสัมพนัธ์ผลการประกนัคุณภาพใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง  ณ   วนัท่ี   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
                               

                               
(อาจารยสุ์ธน   สุภาวงศ)์ 

ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 


