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คำนำ 
 
งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภารกิจ

ดานบริหารจัดการเอกสารระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย บริการรับสงจดหมาย 

พัสดุ และไปรษณียภัณฑของหนวยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี บริการศูนยผลิตเอกสาร รวมถึงบริการ

เอกสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร โดยในสวนดานบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยนั้น มีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งาน

สารบรรณ พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกี่ยวของ โดยการดำเนินงานสารบรรณนั้นตอง

คำนึงถึงความถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากเอกสารเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล งานดาน

สารบรรณก็เปนหนึ่งในหนวยงานที่ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อการ

บริหารและการบริการ ประกอบกับเมื่อโลกตองเผชิญกับสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 นั้น ถือวาเปนตัวเรงที่สำคัญมากในการปรับเปลี่ยนเอกสารจากรูปแบบกระดาษไปเปนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดการสัมผัสและปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส 

คูมือการปฏิบัติงาน เรื ่อง มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนเลมนี้ จึงไดถูกจัดทำขึ ้น โดยหวังเปนอยางยิ ่งวาจะเปนประโยชนตอสวนงาน/หนวยงาน เปน

มาตรฐานใหสามารถจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามระเบียบงานสารบรรณ และใชเครื ่องมือดิจิทัลที่

เกี ่ยวของในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทของสวนงาน/หนวยงานที่แตกตางกัน และ
ขอขอบพระคุณ นายธัญญา ภักดี ผูอำนวยการกองบริหารงานกลาง และนายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหนางาน 
สารบรรณ เปนอยางสูงที่เปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะในการจัดทำคูมือเลมนี้ 
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1 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเปนมา ความจำเปน และความสำคัญ

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายในการพัฒนาเพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารและการบริการ ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลกาวกระโดดจน

กอใหเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะ

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจแลวยังสงผลตอการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ตอง

เผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากมาย ทั้งดานการเรียนการสอนในสถานการศึกษา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใชขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทำงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเกี่ยวของกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน (แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2563-2566) ซึ ่งทำใหการจัดการองคกรและการใหบริการจำเปนตองมีการปรับเปลี ่ย นระบบงานและ

กระบวนการทำงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการ

แขงขันในยุคดิจิทัล  

รวมถึงทั่วโลกไดพบกับสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่เริ่มตนขึ้นใน

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั ่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน และแพร

ระบาดไปทั่วโลก ทำใหเกิดผลกระทบมากมายตอการดำเนินชีวิตทั่วทุกมุมโลก กิจกรรมเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

ธุรกิจหลายประเภทตองปดตัว การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และการล็อกดาวน 

(Lockdown)  ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ในหลายประ เทศ ถ ื อ ได  ว  า  COVID-19  เป  นต ั ว เ ร  งท ี ่ ส ำค ัญมาก ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการปรับเปลี่ยนระบบงานตาง ๆ ใหเปนกระบวนงานทางดิจิทัล เพื่อลดการแพร

ระบาด ซึ่งโดยทางฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล รวมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดเตรียมเครื่องมือ

ดิจิทัลตาง ๆ ที่เกี ่ยวของในการจัดการเรียนการสอนออนไลนสำหรับคณาจารย และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพื่อรองรับการทำงานจากที่บาน (Work from home) ไวมากมาย ไดแก Digital ID การระบุตัวตน 

ก า ร ย ื น ย ั น ต ั ว ตน ใน ร ะบบ  SSO (Single Sign On), KKU e-Learning, KKU Google G Suite, KKU 

Workplace, Office 365, Adobe Creative Cloud และ Zoom Cloud Meeting เปนตน 

งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง เปนหนวยงานหนึ่งที่จำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานใน

การรับสงเอกสาร โดยนำวิธีทางดิจิทัลเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัส ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถอยูและแพรกระจายไดในเอกสารที่เปนกระดาษได จึงตองทำการปรับเปลี่ยนเอกสาร

ที่อยูในรูปแบบกระดาษใหเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส และมีการลงลายมือชื่อแบบดิจิทัล โดยลักษณะหนังสือที่

ทำการปรับเปลี ่ยนนี ้ ไดแก หนังสือเวียน หนังสือภายนอก บันทึกขอความทั่วไป คำสั ่ง ประกาศของ

มหาวิทยาลัย โดยยังยกเวนหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินหรือพัสดุ หนังสือลับ หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือสง



2 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ถึงหนวยงานภายนอกที่ยังไมรองรับการลายมือชื่อดิจิทัล จากการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานสารบรรณ การ

จัดทำและเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบปญหาอุปสรรค ไดแก การไมเขาใจระบบงาน 

Digital Workflow ของงานสารบรรณ การขาดความรูความเขาใจในการนำเครื่องมือดิจิทัลเข ามาใชในการ

ปฏิบัติงาน อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานไมพรอมและลาสมัย การขาดที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม รวมทั้งภาวะความเครียดในระบบงานที่ยังไมคุนเคย การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบทำงานของผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของ เปนเหตุให

เกิดการทำงานผิดพลาดได 
จากความเปนมา ความจำเปน ความสำคัญ และปญหาอุปสรรคดังกลาว ในฐานะนักจัดการงานทั่วไป 

ระดับปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารจัดการองคกร รวมถึงปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ จึงไดจัดทำ

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้น เพ่ือเปนขอมูล

ในการอางอิง ใหความรูกับผูที่สนใจ และใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทดแทน

กันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคของคูมือ

2.1. เพ ื ่อใช  เป นเอกสารอ างอ ิง เก ี ่ยวก ับมาตรฐานในการจ ัดการหน ังส ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.3. เพื ่อใช ในการฝกอบรม สรางความรู ความเขาใจในการจัดการหนั งสืออิเล ็กทรอนิกส ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. ประโยชนที่ไดรับ

3.1. ใชเปนเอกสารอางอิงเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.2. ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.3. เปนเอกสารเพ่ือใหความรูความเขาใจในการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. ขอบเขตของคูมือ

การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการสรางไฟลหนังสือใหเปนไฟล 

PDF ขั้นตอนการเตรียมไฟลหนังสือใหพรอมลงลายมือชื่อดิจิทัล ขั้นตอนการเสนอหนังสือผูบริหารผาน 

Google Drive หรือ Google Drive File Stream และขั้นตอนการรับสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ

บริหารจัดการเอกสาร KKU DMS 
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5. คำจำกัดความเบื้องตน 

มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูบริหาร หมายความวา ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ที่

ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดี ผูอำนวยการ หัวหนางาน 
กอง หมายความวา กองบริหารงานกลาง 

งานสารบรรณ หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทำ 

การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย 

หนังสือ หมายความวา หนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา การประย ุกต ใช ว ิธ ีการทางอ ิ เล ็กตรอนไฟฟา คลื่น

แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และให

หมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ

ทางแมเหล็ก หรือ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช

วิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
เครื่องมือดิจิทัล หมายความวา โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผูใชงานเขาถึงไดในอุปกรณ

คอมพิวเตอร สมารทโฟน และแทปเล็ต  
Digital ID หมายความวา การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดที่สรางขึ้น

ใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ ่งนำมาใชประกอบกับ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื ่อแสดงความสัมพันธระหวาง

บุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุ

ตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ

กับขอมูลอิเล ็กทรอนิกสน ั ้น และเพื ่อแสดงวาบุคคล

ดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
ลายมือชื่อดิจิทัล หมายความวา ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดจากกระบวนการเขารหัสลับ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งชวยใหสามารถยืนยันตัวเจาของ

ลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของขอความและ

ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสได รวมถึงการทำใหเจาของ

ลายมือชื่อไมสามารถปฏิเสธความรับผิดจากขอความที่

ตนเองลงลายมือชื่อได 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายความวา หนังสือของมหาวิทยาลัยที่จัดทำ ลงนามดวยลายมือชื่อ

ดิจิทัล รับสง และจัดเก็บดวยเครื่องมือดิจิทัล 
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บทที่ 2 

โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ 

 

กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารดานงานสารบรรณ     

การบริหารจัดการกลาง เลขานุการผูบริหาร และการบริการยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน การ

ดำเนินการตองสอดคลองกับโครงสรางองคกรและบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

3. โครงสรางการบริหารและอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง 

4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 
“กองบริหารงานกลาง”  มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2508 มาตรา 7 มหาวิทยาลัยแบงออกเปนสำนักงานอธิการบดีและคณะ มาตรา 8 สำนักงานอธิการบดี

อาจแบงออกเปนกองและแผนก โดยใชชื่อเดิมวา “กองกลาง” และในป พ.ศ. 2517 สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกำหนดบทบาทหนาที่ครอบคลุมถึง ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผน

พัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการ

ของสำนักงานอธิการบดีออกเปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กอง

หองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว  ตอมาในป พ.ศ. 2519 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบงสวน

ราชการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแบงสวนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ กองกลาง  

กองคลัง  กองการเจาหนาที่  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  และกองบำรุงรักษาอาคารและสถานที่  

กองบริหารงานกลาง หรือ กองกลาง (ชื่อเดิม) ไดแบงเปน 4 แผนก คือ แผนกรับสง  แผนกโตตอบ แผนกวิเทศ

สัมพันธ และแผนกประชาสัมพันธ โดยไดมีการปรับปรุงการแบงสวนงานใหเหมาะสมและเปนไปตามสภาพ

ความเปนจริง พ.ศ. 2521 กองกลางแบงเปน 4 งาน คือ งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานประชุม และ

หนวยประสานงาน  

ป พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื ่อง การแบงสวนราชการสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ประกาศ ณ วันที ่ 12 เมษายน พ.ศ. 2522) ใหแบงสวนราชการของสำนักงาน

อธิการบดี เปน 7 กอง ดังนี้ กองกลาง  กองคลัง  กองการเจาหนาที่  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  กอง

อาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2533 ก.ม. ไดพิจารณาแบงสวนราชการใน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เปน 7 งาน ดังนี้ งานสารบรรณ  งานประชุม  งานประชาสัมพันธ  งานสภา

อาจารย  งานบริการยานพาหนะ  งานรักษาความปลอดภัย และงานประสานงานมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 
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2535 ก.ม. ไดมีมติอนุมัติใหแบงสวนราชการในกองกลางเพ่ิมอีก 1 งาน คือ “งานเลขานุการผูบริหาร”  เพ่ือให

การทำงานควบคุม และมีประสิทธิภาพเพ่ือโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ตอมาในป พ.ศ. 2558 เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปนมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนาที่ 25 

เลม 732 ที่ 66 ก. ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติ ในป พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่ 312/2561) ลงวันที่ 

12  กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การแบงหนวยงานยอยของหนวยงาน สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบทาย

ประกาศ  และเพื ่อใหการดำเนินงานของกองกลางสอดคลองและรองรับนโยบายดังกลาวของผู บริหาร 

กองกลางจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบบริหารงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับภารกิจเปน 

“กองบริหารงานกลาง” ซึ่งประกอบดวย งานสารบรรณ งานบริการกลาง และงานบริการยานพาหนะ  โดย

ทั้ง 3 งาน อยูภายใตการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารกองบริหารงานกลาง ซึ่งมีหนาที่ สนับสนุนการ

ดำเนินงานของกองบริหารงานกลาง และการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบดวย การรวบรวม

วิเคราะห จัดทำแผนยุทธศาสตรของกองบริหารงานกลาง การจัดทำแผนเตรียมความพรอมของ กอง

บริหารงานกลางเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตามยุทธศาสตรที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ใหคำปรึกษาถายทอดรูปแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง เพื ่อสรางและพัฒนางานประจำสู การวิจัย  Routine to Research (R2R) และการวิจัย

สถาบัน (Institutional Research) ตามโครงการแบงปนสานฝน รวมกัน พัฒนา กองบริหารงานกลาง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่ 58/2562) เรื ่อง การแบงหนวยงานของสำนักงาน

อธิการบดี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ใหการบริหารงานทั่วไปของผูบริหารขึ้นตรง

ตอ กองบริหารงานกลาง  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 275/2563) เรื่อง การแบงหนวยงาน

ยอยของหนอยงาน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

ใหยกเลิกขอความใน 7.1(9) ของขอ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 120/2562) เรื่อง การแบง

หนวยงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ 7 หนวยงานมีการแบง

หนวยงานยอย ดังนี้ หนวยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

(9) กองบริหารงานกลาง แบงหนวยงานยอย (1) งานบริการกลาง (2) งานบริการยานพาหนะ (3) งาน

สนับสนุนนโยบายผูบริหาร (4) งานสารบรรณ 

“กองบริหารงานกลาง” หรือ กองกลาง (ชื่อเดิม) ในระยะแรกกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใช

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสำนักงานท่ีทำการชั่วคราว จนป พ.ศ. 2511 ไดยายที่

ทำงานมายังอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 และในป พ.ศ. 2553 ไดยายมาทำการ ณ อาคารสิริคุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จนถึงปจจุบัน ไดบริหารงานเพ่ือสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยขอนแกน มากกวา 50ป 

โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
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2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  

วิสัยทัศน (Vision)  

เปนหนวยงานใหบริการกลางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนางานบริการสูมาตรฐานคุณภาพ 
 

พันธกิจ (Mission) 

1) บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย 

2) บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี 

3) บริการระบบไปรษณียของสำนักงานอธิการบดี 

4) บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

5) บริหารจัดการการบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี 

6) สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 

7) สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการบริหาร และบริการของสำนักงานอธิการบดี 

8) สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร 

9) สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน 

10) บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย 

11) บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

12) บร ิหารจ ั ดการระบบขนส  งมวลชนของมหาว ิ ทยาล ั ย  ตลอดจนการตรวจสอบ  

การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

คานิยม  (Values) 
  TEAM 

Trust สรางความเชื่อมั่น และไววางใจใหกับผูรับบริการ โดยบริการดวยความเต็มใจ สะดวก 

รวดเร็ว ยืดหยุ นผอนปรน ปฏิบัติอยางเปนธรรม เทาเทียม และรับฟงเสียงจาก

ผูรับบริการ  

Efficiency มุงปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มความสามารถ ดวยความตั้งใจใหเกิดผล

ในทางท่ีดีกวาเสมอโดยมุงเนนลดการสูญเสียทรัพยากรในทุก ๆ ดาน 

Attitude มีทัศนคติที่ดีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยพรอมที่จะรวม

ขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาประสงคท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 

Manpower ใหความสำคัญตอคุณคาของบุคลากร โดยยึดมั่นวาทรัพยากรมนุษย เปนสมบัติที่มีคา

ที่สุด จัดสรรใหปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถ จัดใหไดรับการฝกฝน พัฒนา

อยางตอเนื่อง เอาใจใสดูแลดวยสวัสดิการ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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3. โครงสรางการบริหารงานและอัตรากำลังกองบริหารกลาง (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) 

 
ภาพที่ 1  แสดงโครงสรางการบริหารและอัตรากำลังกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
ภาพที่ 2  แสดงโครงสรางบุคลากรกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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4. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองบริหารงานกลาง  มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

ระบบเอกสารของผูบริหารมหาวิทยาลัย บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย

ของสำนักงานอธิการบดี บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  บริหารจัดการการ

บริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการ

บริหารและบริการของสำนักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู บริหาร ณ 

กรุงเทพมหานคร  บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  

บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ

ตรวจสอบ การบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู บริหาร

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในแตละงาน และจำนวน

บุคลากร ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที ่ 1 บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบในแตละงาน และจำนวนบุคลากรของกองบริหารงานกลาง          

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ชื่อสวนงาน/

หนวยงาน 
ขอบเขตงาน จำนวน

บุคลากร 
กองบริหารงานกลาง สงเสริม กำกับ ดูแล พัฒนางานและบุคลากรภายใตส ังกัดกอง

บริหารงานกลาง จำแนกโครงสรางงานเปนจำนวน 4 งาน ดังนี้คือ 

งานสารบรรณ งานบริการกลาง งานบริการยานพาหนะ และ งาน

สนับสนุนนโยบายผู บริหาร ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ 

กิจกรรม ใหสอดคลองยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย  

1 ราย 

โครงการแบงปน สานฝน รวมกันพัฒนากองบริหารงานกลาง 1 ราย 

งานสารบรรณ 1) ภารกิจดานบริหารจัดการระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

2) ภารกิจดานบริหารจัดการระบบเอกสารของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

3) ภารกิจดานบริการ รับ สงจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑของ

หนวยงาน สำนักงานอธิการบดี 

4) ภารกิจด านบร ิการ ร ับ ส งจดหมาย พ ัสด ุ ระหว างหนวย
ประสานงานของมหาวิทยาลัย 

5) ภารกิจดานศูนยผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี 
6) ภารกิจดานบริการเอกสาร และสารสนเทศตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสาร 

15 ราย 

งานบริการกลาง 1) ดูแลระบบบริหารจัดการและการใหบริการอาคารสำนักงาน
อธิการบดี 

15 ราย 
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ชื่อสวนงาน/

หนวยงาน 
ขอบเขตงาน จำนวน

บุคลากร 
2) การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกร สำนักงานอธิการบดี 
3) บริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานกลาง 
4) สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการบริหารและบริการของ

สำนักงานอธิการบดี 

5) สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจของผูบริหาร ณ 
กรุงเทพมหานคร 

6) บริหารจัดการดาน การประกันคุณภาพ งบประมาณ การคลังและ
พัสดุ และการจัดการประชุม 

7) ประสานกิจการสภาพนักงาน 

งานบริการยานพาหนะ 
 

1) บริหารจัดการการใหบริการยานพาหนะกลาง 
2) บริหารจัดการการใหบริการรถเชา 
3) บริหารจัดการการใหบริการรถขนสงมวลชน 

4) รับผิดชอบจดตอภาษีประจำปและจัดทำประกนัภัยรถยนต 
5) ตรวจสอบความพรอมของยานพาหนะ 
6) ซอมบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน 

7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 
8) สนับสนนุการผลติบัณฑิตที่พึงประสงค   
9) พัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการรถออนไลน 
10) สนับสนนุภารกิจการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน 

11) การบริหารจัดการระบบน้ำมนัเชื้อเพลิง 

18 ราย 

งานสนบัสนนุนโยบาย

ผูบริหาร 
1) สนับสนุนดำเนินการตามยุทธศาสตร ของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
2) สนับสนุนภารกิจโครงการ กิจกรรมหรืองานเชิงนโยบายของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

3) ประสานการรายงาน ต ิดตามผลการดำเน ินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

4) บริหารจัดการทั่วไป เชน ประสานการบริการ สารบรรณ การ

ตรวจสอบเอกสาร การนัดหมาย การประชุม การเงิน และการ

พัสดุ ของผูบริหารมหาวิทยาลัย  

5) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

13 ราย 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 63 ราย 
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4.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
  ปฏิบัติงานตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป  ภายใตการกำกับ แนะนำ 

ตรวจสอบ ตามทีไดรับมอบหมายดังนี้ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติการ 

(1) ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริการและบริหารจัดการองคกร เชน เว็บไซตกองบริหารงานกลาง ระบบบริหารจัดการเอกสาร (KKU DMS) 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสั่งผลิตเอกสารออนไลน ระบบฝากสงพัสดุไปรษณีย (GPO) ระบบจอง

รถสวนกลาง ระบบเอกสารทางกฎหมาย ระบบลาออนไลน ระบบฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือ ฐานขอมูล

วิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ/คณะทำงาน และฐานขอมูลศึกษาดูงาน 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานสารบรรณ การตรวจสอบหนังสือ การเสนอหนังสือ การติดตาม

หนังสือ การจัดเก็บสำเนาหนังสือ การโตตอบเอกสาร การปฏิบัติตามการสั่งการ 

(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหงานในความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารวิชาการ 

เชน รายงานความพึงพอใจการใชงานระบบ รายงานวิเคราะหการใชงานเว็บไซต จัดทำคูมือการใชงานระบบ 

สำหรับผูใชทั่วไปและสำหรับผูดูแลระบบ และคูมือการปฏิบัติงาน 

(4) ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานระบบตาง ๆ ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบ

ปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

ดานการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการกิจกรรมของ

หนวยงาน เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว 

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ดานการบริการ 

(1) ใหคำปรึกษา แนะนำเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการใชการระบบสารสนเทศ และ

ดานงานสารบรรณ รวมทัง้ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ

ขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการใชการระบบสารสนเทศ 

และดานงานสารบรรณ เพ่ือใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ

ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา

กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

 

 ในการปฏิบัติงานตามคูมือ เรื่อง การบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ ตองเปนผูรอบรูในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ตองศึกษา ปฏิบัติ ใหคำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบและรายงานการดำเนินงาน และ

หลักเกณฑแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ การนำวิธีทางดิจิทัลเขามาใชในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2563-2566 ดังนี้ 

 

1. แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563-2566  

1.1 วิสัยทัศน (Vision) – มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก (A World-Leading Research 

and Development University) 
 

1.2 เปาหมาย (Goals) 

People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถ และทักษะดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญ ศาสตร

วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการทำไปใชประโยชน การบริการ สันทนาการ บริหารจัดการ มีความพรอมใน

การเรียนรู การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน 

และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมาเยือน 

Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันทของชุมชนทั้งภายในและ

ภายนอก 
 

1.3 พันธกิจและนโยบาย (Mission and Policy) 

พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ไดกำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาชั้นสูงที่

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนวิจัย พัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สภามหาวิทยาลัยไดกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในชวง ป 

พ.ศ. 2562-2566 ดังนี้ 
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ดาน People : ดำเนินการใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

1) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาที่และ

ความรับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

x ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality Graduates) 

x จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการที ่มุ งสงเสริมและปลูกฝงทักษะยุคใหม (Active 

Learning and Coaching) 

x สงเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

x สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปน

เลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 

x พัฒนาความรูและทักษะในการทำงานอยูเสมอ (Continuous Upskills) 

2) มีความมั่นคงในหนาที่การงานอยางเทาเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการดำรงชีพและ
สุขอนามัย 

x ตระหนักถึงความเทาเท ียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability 

Equality) 

x สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

x สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมั่นคงและคุมคา (Job Security and Worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี ้นำต อส ังคม ทั ้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

x ตอบสนอง ชี้นำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

x พัฒนาสังคมโดยใชวิจัยเปนพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 

x รักษวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics) 
 

ดาน Ecological : ดำเนินการใหระบบนิเวศมหาวิทยาลัย 

1) มีสถานที่และอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน 

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

x พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places) 

x พัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี (Good Workplace) 

x พัฒนาระบบการเข าถ ึงอ ินเทอร  เน ็ตประส ิทธ ิภาพส ูง (Highly Effective Internet 

Connection) 
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2) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการ

เปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

x รักษาสิ ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 

x ใชทรัพยากรที่คุมคา (Responsible Consumption) 
 

ดาน Spiritual : ดำเนินการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ดวยหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และเปน

ธรรม 

x บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good Governance and Peace) 

2) ประสานและรวมสรางความกาวหนาและยั่งยืน 

x เสริมสรางความสมานฉันท ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ

(Collaboration/Coordination) 

3) คานิยมพรอมอุทิศตนเพื่อสังคม 

x ปลูกฝงแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 

1.4 คานิยม (Value) 

“คานิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ SMILE 

x การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation) 

x การบริหารจัดการดวยขอมูลจริง (Management by Factual Information) 

x การมุงเนนนวัตกรรม (Innovation Focus) 

x เรียนรูอยางตอเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance) 

x การมุ งเนนผู เร ียน ผู ร ับบริการ และผู มีส วนไดสวนเสีย  (Excellence Service for All 

Customer) 
 

1.5 วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) 

“วัฒนธรรมองคกร” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

1) มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 

2) คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 

3) มีความคิดสรางสรรคในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน 

4) ทำงานเปนทีม และมีจิตใจของการบริการ 

5) เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 
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1.6 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic plan) 
แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563-2566 มีรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตร และกลยุทธ ที่มีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิ ทยาลัย 

พ.ศ. 2562-2566 และเก่ียวของกับกระบวนการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 

ในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลตอการดำเนินชีวิตทุก

ดาน (Digital Disruption) แมกระท่ังการศึกษา มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาหนวยงาน หรือกลไกในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และการสรางผลงานผานระบบดิจิทัลขับเคลื่อน

ขนานไปกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชา การ โดย

อาศัยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยพัฒนานวัตกรรม ยกระดับเปน ICT 

Research Center ซึ่งอาศัยสมรรถนะของมหาวิทยาลัยที่มีองคความรูหลากหลายสาขาวิชาที่สามารถบูรณ

การใหเกิดองคความรูแบบสหสาขา 
 

กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหกระบวนการ

ทำงานในมหาวิทยาลัยเปนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคม

ภายนอกไดเปนอยางด ี
 

เปาหมาย : มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
2.1 พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ วาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญดังนี ้

มาตรา 9 ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้ นมีการลง

ลายมือชื่อแลว ถา 

(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรอง
ขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน และ 

(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยคำนึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 

วิธีการที่เชื่อถือไดตาม (2) ใหคำนึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล สภาพพรอมใชงาน

ของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไวในกฎหมายระดับความมั่นคง

ปลอดภัยของการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง 



 
16 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใชในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ 

ชวงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและติดตอสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอในการทำ

ธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลคาของธุรกรรมที่ทำ หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร 
ให นำความในวรรคหนึ ่งมาใชบ ังค ับกับการประทับตราของนิต ิบ ุคคลดวยวิธ ีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ดวยโดยอนุโลม 
 

มาตรา 11 หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา

ตามกฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึง

ความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือ

วิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุ

หรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง 

ใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 
 

มาตรา 26 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่

เชื่อถือได 

(1) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื ่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อ โดยไม
เชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพที่นำมาใช 

(2) ในขณะสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยูภายใต
การควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(3) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางขึ้นสามมรถจะตรวจ
พบได และ 

(4) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปเพ่ือรับรองความครบถวนและ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบไดนับแตเวล าที่ลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจำกัดวาไมมีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงไดวาเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

ที่เชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

มาตรา 27 ในกรณีมีการใชขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสเพื ่อสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่จะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือชื่อตองดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิใหมีการใชขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสโดย
ไมไดรับอนุญาต 



 
17 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

(2) แจงใหบุคคลที ่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื ่อวาจะกระทำใดโดยขึ ้นอยู กับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เมื่อ 

(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นสูญหาย 
ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณที่ปรากฎวากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ขอมูลสำหรับใช

สรางลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรู โดยไม

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

(3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองใชความระมัดระวัง

ตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมด ซึ่งกระทำโดยเจาของลายมือ

ชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรองหรือตามที่มีการกำหนดในใบรับรอง 

 
2.2 พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญดังนี ้

มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และใหใช

ขอความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย กรณีที่ไมมี

การลงลายมือชื่อไว ใหถือวาไดมีการลงลายมือชื่อแลว ถา 

(1) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจาของลายมือชื่อ
เกีย่วกับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 

(2) ใชวิธีการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(ก) วิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

โดยคำนึงถึงพฤติการณแวดลอมทั้งปวง รวมถึงขอตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวของ หรือ 

(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจาของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของเจาของ
ลายมือชื่อตาม (1) ไดดวยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับหลักฐานอ่ืน”  

วิธีการที่เชื่อถือไดตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหคำนึงถึง 

(1) ความมั่นคงและรัดกุมของการใชวิธีการหรืออุปกรณในการระบุตัวบุคคล สภาพพรอมใช

งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไวในกฎหมาย ระดับความมั่นคง

ปลอดภัยของการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตั วบุคคลผูเปนสื่อกลาง

ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใชในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ 

ชวงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและติดตอสื่อสาร 

(2) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอในการทำ

ธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลคาของธุรกรรมที่ทำ หรือ 



 
18 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

(3) ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร 
ใหนำความในวรรคหนึ ่งมาใชบังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลดวยวิธ ีการทาง

อิเล็กทรอนิกสดวยโดยอนุโลม” 

 

2.3 พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญดังนี ้
มาตรา 3 ใหเพิ่มบทนิยามคำวา “การพิสูจนและยืนยันตัวตน” และคำวา “ระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ระหวางบทนิยามคำวา “ระบบขอมูล” และคำวา “ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่ง

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

“การพิสูจนและยืนยันตัวตน” หมายความวา กระบวนการพิสูจนและยืนยันความถูกตองของตัวบุคคล 

“ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา เครือขายทางอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยง

ขอมูลระหวางบุคคลใด ๆ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนในการพิสูจนและยืนยันตัวตนและการทำธุรกรรม

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิสูจนและยืนยันตัวตน 

 
2.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 มีสาระสำคัญดังนี้ 

ขอ 5 หนังสือ คือ เอกสารที ่เปนหลักฐานในการดำเนินงานของสวนงาน หรือหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย ไดแก 

(1) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนงาน หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

(2) หนังสือที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงานมีไปถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งเปนสวนราชการ หรือมิใชสวน
ราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

(3) หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใด ซึ่งเปนสวนราชการ หรือมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง
มหาวิทยาลัย หรือสวนงาน 

(4) หนังสือที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงานจัดทำขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในการดำเนินงาน 

(5) หนังสือที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

(6) หนังสือ หรือขอมูลขาวสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ 6 หนังสือแบงเปน 11 ประเภทไดแก 

(1) หนังสือภายใน 

(2) หนังสือภายนอก 

(3) หนังสือประทับตรา 
(4) หนังสือคำสั่ง 
(5) หนังสือระเบียบ 

(6) หนังสือขอบังคับ 



 
19 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

(7) หนังสือประกาศ 

(8) หนังสือมอบอำนาจ 

(9) หนังสือภาษาอังกฤษ 

(10) หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐาน 

(11) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล 

ทั้งนี้ หนังสือภาษาอังกฤษอาจจัดทำเปนภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ก็ไดโดยใหจัดทำตามความเหมาะสม 

หรือประเพณีนิยม 
 

ขอ 7 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตองานระหวางสวนงาน หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

(บันทึกขอความ) ใชกระดาษตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 8 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตองานที่เปนแบบพิธีการ โดยใชกระดาษที่มีตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัย เปนหนังสือใชในการติดตอระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งสวน

ราชการหรือมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอก ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 9 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยแทนการลงชื่อ โดยผูมี

อำนาจลงนามมอบหมายใหหัวหนาสวนงาน หรือหัวหนาหนวยงานเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกำกับตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหใชกระดาษที่มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และจัดทำตามแบบที่มหาวิทยาลัย

กำหนด หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนราชการ เอกชน หรือระหวาง มหาวิทยาลัย

กับบคุคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญไดแก 

(1) การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

(2) การสงสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
(3) การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับงานสำคัญ หรือการเงิน 

(4) การแจงผลงานที่ไดดำเนินการไปแลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

(5) การเตือนเรื่องท่ีคาง 
(6) เรื่องซ่ึงมหาวิทยาลัยกำหนด โดยทำเปนคำสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 

 

ขอ 10 หนังสือคำสั่ง คือ บรรดาขอความที่มหาวิทยาลัยสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ให

จัดทำตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 11 หนังสือระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอำนาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจำ ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 12 หนังสือขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่กำหนดใหใช โดยอาศัยอำนาจของ

กฎหมายใหกระทำได ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 



 
20 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ขอ 13 หนังสือประกาศ คือ บรรดาขอความที่มหาวิทยาลัยประกาศ หรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ

แนวทางปฏิบัติ ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 14 หนังสือมอบอำนาจ คือ หนังสือที่อธิการบดี หรือผูมีอำนาจออกใหแกผูอื่นเพื่อวัตถุประสงค

มอบใหดำเนินการ หรือปฏิบัติการ หรือทำการอยางหนึ่งอยางใดแทน ภายใตอำนาจหนาที่ของอธิการบดี หรือ

ผูมอบอำนาจใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 15 หนังสือภาษาอังกฤษ คือ หนังสือที่จัดทำเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใชติดตออยางเปนพิธีการ 

หรือไมเปนพิธีการ ระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล หรือหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีทั้งแบบ

ลงชื่อเต็ม และแบบไมลงชื่อเต็มไดแก 

(1) แบบลงชื่อเต็ม เปนพิธีการ คือ หนังสือที่ใชติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ราชการ หรือหนวยงานทั่วไป หรือบุคคลอยางเปนพิธีการ เปนหนังสือที่ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และตองลงชื่อ

โดยอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใชในกรณีเกี่ยวของกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือมีผลผูกพันตาม

กฎหมายหรือเปนการแสดงอัธยาศัยไมตรีอยางเปนพิธีการ ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(2) แบบลงชื ่อเต็ม ไมเปนพิธีการ คือ หนังสือที ่ใชติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานทั่วไป หรือบุคคลอยางไมเปนพิธีการ เปนหนังสือที่ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 และ

ตองลงชื่อโดยอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใชในกรณีการติดตอประสานงานเบื้องตน ยังไมมีผลผูกพัน

ตามกฎหมาย หรือการตอบรับ การแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ อยางไมเปนพิธีการ ใหจัดทำตามแบบที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

(3) แบบไมลงชื่อเต็ม คือ หนังสือที่ใชติดตอประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานทั่วไป หรือบุคคล ปกติใชติดตอเกี่ยวกับเรื่องที่ตองปฏิบัติเปนประจำ มีหนวยงานรับผิดชอบ

ชัดเจน เปนหนังสือที่ใชสรรพนามบุรุษท่ี 3 และใชประทับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยแทนการลงชื่อ ใหจัดทำ

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 16 หนังสือที ่เจาหนาที ่ทำขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในสวนงาน คือ หนังสือที ่สวนงานใน

มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงมหาวิทยาลัย หรือสวนงานในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย หรือสวนงานรับไวเปน

หลักฐาน อาทิเชน หนังสือรับรอง รายงานการรประชุม เปนตน ใหจัดทำตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 17 การรับและการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถือเปนการรับและการสงหนังสือตามระเบียบนี้ 

ทั้งนี้วิธีการใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 18 ใหใชชุดแบบอักษร ทีเอช สารบรรณ นิว (TH Sarabun New) ในหนังสือ ยกเวนไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
 



 
21 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ขอ 19 หนังสือตามขอ 6 อาจจัดทำในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบก็ได โดยหนังสือที่จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสและตองมีการลงนาม

โดยผูมีอำนาจ ใหผูมีอำนาจลงนามดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอ 29 ที่ใชสำหรับการลงลายมือชื่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะ 
 

ขอ 20 การลงทะเบียนรับและสงหนังสือ คือ การลงทะเบียนรับเขา และการลงทะเบียนสงออก

หนังสือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มี 2 แบบ ไดแก ใชระบบอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

และการใชสมุดลงทะเบียนรับ และทะเบียนหนังสือสง การลงทะเบียนทั้ง 2 แบบ ใหเจาหนาที่ของสวนงาน 

หรือหนวยงานปฏิบัติตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ขอ 24 การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือลับของมหาวิทยาลัย ใหถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย หรือระเบียบวา

ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการกำหนด 
 

ขอ 26 เรื่องใดที่ดำเนินการหรือสั่งการดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหผูสงและผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับ

การไดรับหนังสือแบบปกติ 
 

ขอ 29 การลงลายมือชื่อในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

อาจใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตอไปนี้ 

(1) การเขาใชระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยระบบบัญชีผูใชของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับหรือสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(2) การใชใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือ โดยหนวยงานที่เชื่อถือ

ได ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(3) การใชโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure, PKI) ของมหาวิทยาลัย

หรือที่มหาวิทยาลัยใช ทั้งนี้หมายรวมถึงการใชระบบการเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะและการลงลายมือชื่อ 

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions หรือ S/MIME ของมหาวิทยาลัยดวย 

(4) วิธีอ่ืนทีเ่ปนไปตามพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 

ขอ 30 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจำนวนมากตั้งแต 3 คนข้ึนไป มีใจความอยางเดียวกัน

ใหเพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ใชเลขท่ีของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกหรือ

หนังสือภายใน เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน

ระดับตาง ๆ ไดรับทราบดวยใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 

 



 
22 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3670/2561) เรื่อง การจัดทำหนังสือมหาวิทยาลัย มี
สาระสำคัญดังนี้ 

ขอ 4 หนังสือมหาวิทยาลัย ใชชุดแบบอักษร ทีเอช สารบรรณ นิว (TH Sarabun New) ขนาด 16 

พอยท หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 18 หนังสือที่เจาหนาที่ทำขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในสวนงาน คือหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่

เกิดข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบ

บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ตำรา เอสการประกอบการเรียนการสอน ขอสอบ ขอมูลทางการแพทย ประวัติ

ผูปวย งานวิจัย หลักฐานที่บันทึกไวดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสื่อหรือวัสดุสารสนเทศ แถลงการณ  

หนังสือประชาสัมพันธ หรือ หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย และเจาหนาที่

ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของมหาวิทยาลัย หรือสวนงานแลว ใหมีรูปแบบตามความเหมาะสมของสวนงาน

หรือหนวยงานที่ปฏิบัติ เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทำตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง 

สัญญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำรองเปนตน 

โดยมีเอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3670/2561) เรื่อง การจัดทำหนังสือ

มหาวิทยาลัย เปนตัวอยางหนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแกน และตัวอยางหนังสือที่กำหนดนี้เปนเพียงรูปแบบ

มาตรฐานในการจัดทำหนังสือประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ สวนงาน หรือหนวยงาน อาจแกไข หรื อปรับใหเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานได ดังภาพตัวอยาง 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอยางหนังสือภายในและหนังสือภายนอก 

 



 
23 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางหนังสือคำสั่งและหนังสือระเบียบ 

 
 

2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3671/2561) เรื่อง การรับ และสงหนังสือ มีสาระสำคัญ
ดังนี้ 

ขอ 14 เพื่อใหการรับ และสงหนังสือดำเนินไปโดยสะดวกเรียบรอย และรวดเร็ว สวนงาน หรือ

หนวยงานจะกำหนดหนาที่ของผูปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสำรวจแลข

ทะเบียนรับหนังสือเปนประจำวาทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใด และใหมีการติดตามเรื่องดวย 
 

ขอ 15 หนวยสารบรรณอาจใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือพิมพรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกสที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ใหผูรับหนังสือลงชื่อ และวัน เดือน ป ที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็

ได การดำเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวนงานกำหนด 

ถาหนังสือรับนั้นจะตองดำเนินการเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ใหลงทะเบียนวาได

สงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด 
 

ขอ 17 การเสนอหนังสือ คือการนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา

ตามสายการปฏิบัติงาน และลำดับชั้นผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ สั ่งการ ทราบ และลงชื่อ โดย

เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรแยกหนังสือที่เสนอออกเปนประเภทตามชั้นความลับ ความเรงดวน จัดลำดับวาเปนเรื่อง

ที่ตองสั่งการ พิจารณา หรือเพ่ือทราบแลวใสแฟมเสนอตามลักษณะความสำคัญของหนังสือแตละเรื่อง ทั้งนี้ให

เปนไปตามท่ีสวนงาน หรือหนวยงานกำหนดตามลักษณะการปฏิบัติงาน 



 
24 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3672/2561) เรื่อง การรับและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบงานสารบรรณ มีสาระสำคัญดังนี ้

ขอ 4 ระบบบัญชีผูใชและระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย 

(1) ระบบบัญชีผู ใช (user account system) คือ ระบบที่มหาวิทยาลัยใชในการออกและจัดการ

บัญชีผูใชในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(2) ระบบอีเมล (e-mail system) คือ ระบบทที่มหาวิทยาลัยใชในการจัดการอีเมล ดวยโดเมน 

kku.ac.th และ kkumail.com 

(3) บัญชีผูใช (user account) คือ ชื่อที่ใชระบุตัวบุคคลที่มหาวิทยาลัยออกใหกับบุคลากร นักศึกษา 

ศิษยเกา หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(4) ที่อยูอีเมล (e-mail address) คือ ที่อยูอีเมลที่ออกใหโดยมหาวิทยาลัยพรอมกับบัญชีผูใช ซึ่งอาจ

ใชในการระบุตัวบุคคลของเจาของบัญชีผูใชในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ 5 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที ่ตองเขาใชงานเพื ่อรั บหรือสงอีเมลจากระบบที่

มหาวิทยาลัยจัดไวให การสงอีเมลจากมหาวิทยาลัย สวนงานหรือบุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัยไปยังที่อยูอีเมล

ของบุคลากรใด เมื่ออีเมลดังกลาวไปถึงกลองรับอีเมลในระบบอีเมลจองบุคลากรผูนั้นแลว ถือวาบุคลากรผูนั้น

ไดรับอีเมลไวโดยสมบูรณแลว 
 

ขอ 6 อีเมลที่บุคลากรไดรับดวยที่อยูอีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ทั้งในฐานะตัวบุคคลหรือเปนการรับแทนสวนงานหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย ถือเปนการรับหนังสือตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ หรือเปนการรับหนังสือตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย ของบุคคลซึ่งเปนเจาของที่อยูอีเมลนั้น 
 

ขอ 7 อีเมลที่บุคลากรสงดวยที่อยูอีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้ง

ในฐานะตัวบุคคลหรือเปนการรับแทนสวนงานหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไปยังบุคลากร สวนงานหรือ

หนวยงานของมหาวิทยาลัย ถือเปนการสงหนังสือตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ 

หรือเปนการรับหนังสือตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย ของบุคคลซึ่งเปนเจาของที่

อยูอีเมลนั้น 

 

2.8 บันทึกขอความ ที่ อว 660201.1.1/ว 480 เรื่อง การใชลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดสงเอกสารที่

ลงลายมือชื่อดิจิทัล ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญดังนี ้

ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดำเนินการจัดทำ KKU Digital ID ใหกับบุคลากรทุกคน โดย Digital ID 

ดังกลาวสามารถใชในการลงลายมือชื่อในหนังสืออิเล็กทรอนิกสได หรือเรียกวา Digital Signature ซึ่งเปนไป

ตามขอ 29 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 โดยการดำเนินการดังกลาว

เปนการตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการปรับเปลี่ยนดิจิทัล (Digital Transformation) เปน



 
25 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดทำหนังสือจากเดิม ใหอยูในรูปแบบไฟลขอมูล ที่สามารถตรวจสอบเอกสาร

ตาง ๆ ไดอยางครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานสากล และลดการใชกระดาษในมหาวิทยาลัย 

และเพื่อใหการดำเนินการเปนไปอยางเรียบรอย จึงขอใหสวยงาน/หนวยงานเตรียมความพรอมของบุคลากร

ทุกสวน โดยติดตั้ง KKU Digital ID ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ https://i.kku.ac.th/ เลือกเมนู Digital ID 

ในการนี้ จึงใครขอใหสวนงาน/หนวยงาน เริ่มดำเนินการจัดทำ รับ และสงหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและลงนามดวยลายมือชื่อดิจิทัล และดำเนินการรับและสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสผาน

ระบบ DMS (https://dms.kku.ac.th/) ตามข้ันตอนปกติของระบบงานสารบรรณ โดยไมตองจัดทำหนังสือใน

รูปแบบกระดาษ ยกเวนหนังสือตอไปนี้ 

1. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจาย และการพัสดุ (เนื่องจากอยูระหวางเตรียมการในสวนที่

เกี่ยวของ) 

2. หนังสือมอบอำนาจ 

3. หนังสือที่สงไปยังหนวยงานภายนอก ที่ยังไมรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ลงนามดวยลายมือชื่อ

ดิจิทัล 

4. หนังสือลับ 

 
2.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ สงมอบ และเก็บรักษาหนังสือ

รับรองอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญดังนี ้

ขอ 5 หนังสือรับรองที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานจัดทำขึ้น สามารถจัดทำไดทั้งใน

รูปแบบกระดาษหรือรูปแบบหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางก็ได 
 

ขอ 7 การสงมอบหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกสใหแกผูขอหรือผูรับบริการ ใหสงโดยวิธีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสจากระบบออหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจาก

ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ 8 ลายมือชื่อดิจิทัลที่ใชสำหรับการลงลายมือชื่อดิจิทัลในหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้น ให

ประกอบขึ้นจากใบรับรองดิจิทัลซึ่งออกใหโดยผูใหบริการออกใบรับรองดิจิทัล ที่เปนไปตามพระราชบัญญัติ วา

ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ลายมือชื่อดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง ตองเปนลายมือชื่อดิจิทัลที่มีใบรับรองดิจิทัลที่ระบุขอความชัดเจนวา 

เปนใบรับรองดิจิทัลที ่ออกให “มหาวิทยาลัยขอนแกน” หรือ “Khon Kaen University” และตองเปน

ใบรับรองดิจิทัลประเภทองคกร หรือ ประเภทบุคลากรขององคกร เทานั้น 
 

ขอ 9 การลงทะเบียนขอใบรับรองดิจิทัลเพื่อใชลงลายมือชื่อดิจิทัลประเภทบุคลากรขององคกร เพ่ือ

ปฏิบัติงานในฐานะผูมีอำนาจในการออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองไดรับการมอบอำนาจหรืออนุมัติจาก

อธิการบดี 



 
26 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.10 บันทึกขอความท่ี อว 660201.1.1.1/488 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือภายนอกรับเขา และอธิการบดีไดอนุมัติเรียบรอยแลว มีสาระสำคัญดังนี้ 

หนังสือรับเขาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันยังเปนหนังสือในรูปแบบกระดาษ โดยงานสาร

บรรณ กองบริหารงานกลาง ไดดำเนินการแปลงหนังสือดังกลาวเปนรูปแบบ File Digital และนำเสนอ

อธิการบดี รองอธิการบดีฝายตาง ๆ หัวหนาสวนงาน หรือหัวหนาหนวยงาน ตามกระบวนงานเรียบรอยแลวนั้น 

รวมทั้งหนังสือที่จำเปนตองดำเนินการในรูปแบบกระดาษ 

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการเปนไปอยางเหมาะสม และมีขั้นตอนที่ชัดเจน กองบริหารงานกลางจึงใคร

ขออนุมัติ ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือภายนอกรับเขา ดังนี้ 

1. หนังสือถีงอธิการบดี กรณีทั่วไป เมื่อดำเนินการแปลงเปน File Digital และเสนออธิการบดี

พิจารณาสั่งการเสร็จแลว ใหเก็บไว 30 วัน เมื่อครบกำหนดใหทำลาย 

2. หนังสือทั่วไปที่มีสวนงาน/หนวยงาน เปนเจาของเรื่อง เมื่อดำเนินการแปลงเปน File Digital

แลว ใหเก็บไว 30 วัน เมื่อครบกำหนดใหทำลาย 

3. หนังสือที่เกี่ยวของกับการเงิน พัสดุ หรือหลักฐานทางการเงิน พัสดุ ใหดำเนินการในรูปแบบ
กระดาษตามปกต ิ

4. หนังสือที ่เกี ่ยวของกับกองกฎหมาย เชน คำสั ่งศาล หมายศาล แจงเกี ่ยวกับคดีความ ให
ดำเนินการในรูปแบบกระดาษตามปกต ิ

5. หนังสือที่เกี ่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การแจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การ

ตรวจสอบประวัติบุคคล ใหดำเนินการในรูปแบบกระดาษตามปกต ิ

6. หนังสือที่มีวัสดุแนบ เชน รายงานประจำป ปฏิทิน แผนซีดี โปสเตอร ใหดำเนินการในรูปแบบ
กระดาษตามปกต ิ

7. หนังสือที่เก่ียวกับการตองลงนามในขอตกลงตาง ๆ ใหดำเนินการในรูปแบบกระดาษตามปกติ 
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2.11 ขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที ่จำเปนตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ขมธอ. 23-2563 วาดวยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส มีสาระสำคัญดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 ประเภทและองคประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

ประเภทที่ 1 

ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกสทั่วไป 

ประเภทที่ 2 

ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกสที่เชื่อถือได 

ประเภทที่ 3 

ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกสที่เชื่อถือได 

ซ่ึงใชใบรับรองท่ีออกโดยผูใหบริการ

ออกใบรับรอง 

ตัวอยางรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
- การพิมพช่ือไวทายเนื้อหาของอีเมล 

- การสแกนภาพของลายมือชื่อที ่เขียน
ดวยมือและแนบไปกับเอกสาร 

- การใชสไตลัส (stylus) เขียนลายมือ

ช่ือดวยมือลงบนหนาจอและบันทึกไว 

- การใชระบบงานอัตโนมัต ิท ี ่ม ีการ
ย ืนย ันต ัวผ ู  ใช งานมาประกอบกับ

รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

ประเภทท่ี 1 

ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสราง

พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) 

ลายมือชื ่อดิจิทัลที ่อาศัยโครงสราง

พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) และใช

ใบรับรองที่ออกโดยผูใหบริการออก

ใบรับรอง 

การพิสูจนและยืนยนัตัวตน 
มีการพิสูจนและยืนยันตัวตนที่นาเชื่อถือ

และเหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม 

- มีการพิสูจนตัวตนที่นาเชื่อถือและ
เหมาะสมก ับความ เส ี ่ ย งของ

ธุรกรรมหรือมีการพิสูจนตัวตนที่

ระดับ IAL2 ขึ้นไป 

- มีการยืนยันตัวตนที ่ระดับ AAL2 

ขึ้นไป ซึ่งเปนการยืนยันตัวตนแบบ

หลายปจจัยและมีปจจัยหนึ่งเปน

กุญแจหนึ่งเปนกุญแจเขารหัส 

- มีการพิสูจนตัวตนที่นาเชื ่อถือและ
เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม

หรือมีการพิสูจนตัวตนที่ระดับ IAL2 

ขึ้นไป 

- มีการยืนยันตัวตนที่ระดับ AAL2 ขึ้น

ไป ซึ ่งเปนการยืนย ันต ัวตนแบบ

หลายปจจัยและมีปจจัยหนึ ่งเปน

กุญแจหนึ่งเปนกุญแจเขารหัส 

เจตนาในการลงลายมือชื่อ 
มีกระบวนการหรือหลักฐานที่แสดงไววา

บุคคลไดยอมรับการแสดงเจตนาที่ตนได

ลงลายมือช่ืออยางขัดเจน 

ใชลายมือชื่อดิจิทัลในการลงลายมือ

ช่ือตอขอความที่ตนแสดงเจตนา 

ใชลายมือชื ่อดิจิทัลซึ ่งใชใบรับรองที่

ออกโดยผูใหบริการออกใบรับรองใน

การลงลายมือชื ่อตอขอความที ่ตน

แสดงเจตนา 

การรักษาความครบถวนของขอมูล 
มีหลักฐานหรือใชบุคคลที่สามที่เช่ือถือได 

เพ ื ่อแสดงว าไม ม ีการเปล ี ่ยนแปลง

ความหมายของขอความที่ลงลายมือช่ือ 

และรับรองความครบถวนของขอมูล 

ใชลายมือชื่อดิจิทัลในการลงลายมือ

ช่ือตอขอความ 

ใชลายมือชื ่อดิจิทัลซึ ่งใชใบรับรองที่

ออกโดยผูใหบริการออกใบรับรองใน

การลงลายมือช่ือตอขอความ 
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3. จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

จรรยาบรรณและการดำเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ 

1) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม 

2) ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตำแหนงที่ดำรงอยู 

3) ผูปฏิบัติงานพึงเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

4) ผูปฏิบัติงานพึงละเวนการนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองที่เคยใชมาแลวมาใชใหม

อยางผิดวิธี 

5) ผูปฏิบัติงานพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรม

แหงวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นดวย 
 

จรรยาบรรณตอมหาวิทยาลัย 

1) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชนของมหาวิทยาลัย 

2) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 

3) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว ถูกตอง 

สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

4) ผู ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเปนประ โยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

5) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยาง

ประหยัดคุมคา ทั้งตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสิน

ของตนเอง 

6) ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ แกตนเองหรือพวกพอง 
 

จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

1) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

2) ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูอยูใตบังคับบัญชา 

รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

3) ผูบังคับบัญชาพึงรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักธรรมาภิบาล 
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4) ผู บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผู อยู ใตบังคับบัญชาทั ้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ 

สวัสดิการ และการสงเสริมใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดเพิ่มพูนพัฒนาความรูความสามารถตามความจำเปนและ

เหมาะสม 

5) ผู บังคับบัญชา ผู อยู ใตบังคับบัญชา และผู รวมงาน พึงปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพและมี      

มนุษยสัมพันธอันดีตอกัน 

6) ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและใหความ

รวมมือในการปฏิบัติงานตอกัน รวมถึงการแกไขปญหา การเสนอแนะใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานและพัฒนางานรวมกัน 

7) ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน พึงปฏิบัติงานดวยการชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน

ในทางที่ถูกตองและชอบธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงาน หรือในการอยู

รวมกันในองคกรและในหมูคณะ 
 

จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

1) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการอยางเต็มกำลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค 

2) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอ้ือเฟอ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

3) ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไมชักชา 
 

จรรยาบรรณอยางรายแรง 

1) กระทำการใด ๆ ที่เปนการคัดลอกหรือนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น หรือที่

บุคคลอื่นมีสวนรวมไปเปนผลงานของตนหรือบุคคลอื่นโดยไมชอบ 

2) การกระทำใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกระทำเกี่ ยวกับชูสาว หรือการ

กระทำอ่ืนใดที่ไมเหมาะสมทางเพศตอผูอ่ืน 

3) กระทำการเรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลเพื่อกระทำการ 

หรือไมกระทำการอยางใดอยางหนึ่งที่เกี ่ยวของกับงานในหนาที่หรือการปฏิบัติงานหรือการกระทำใดที่ไม

ซื่อสัตยสุจริต 

4) กระทำการเปดเผยความลับของบุคคลอื่นที่ไดจากการปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่หรืออำนาจตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 

5) กระทำการสอน อบรม หรือแนะนำเพื ่อใหบุคคลอื ่นกระทำการที ่ผิดตอขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย ศีลธรรมอยางรายแรง หรือกฎหมาย 

6) การกระทำอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเปนความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
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บทที่ 4 

เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

คูมือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีเทคนิคและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    

 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้ คือ 

1) มีการวางแผนงาน กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2) มีการทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3) มีการกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4) มีการนำผลการประเมินพัฒนางาน ตนเอง และหนวยงาน 

5) พัฒนาแผนการปฏิบัติงานโดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมและการบริการที่ดี 
 

มาตรฐานที่ 2  บุคลากรมีความสามารถดานการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 

1) มีจำนวนผลงาน และดัชนีชี้วัดใหปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) ผลงานที่ปฏิบัติมีความประณีต เรียบรอยและรวดเร็วและสอดคลองตามความตองการของ

ผูบังคับบัญชาและผูรับบริการ 

3) ไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานและสามารถแกปญหาขอบกพรองที่เกิดข้ึนได 

4) ผลงานตอบตัวชี ้ว ัดของการประกันคุณภาพและยุทธศาสตรของกองบริห ารงานกลางและ

มหาวิทยาลัย 

5) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการรับบริการเพิ่มมากขึ้น และสรางขวัญและกำลังใจเพื ่อให

บุคลากรเกิดความผาสุกในองคกร 
 

มาตรฐานที่ 3 บุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการใหบริการ ดังนี้คือ 

1) เปนผู มีจิตสำนึกในการใหบริการตามเกณฑมาตรฐาน โดยยึดผู รับบริการเปนสำคัญ ไดแก 

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

2) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกราชการและใหบริการตอผูมารับบริการ ดวยความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง งานมีประสิทธิภาพ 
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3) มีความเอื้ออาทร และเอาใจใสตอผูรับบริการอยางเสมอภาคกัน ใหเกียรติและเคารพสิทธิและ

เคารพศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยของผูรับบริการ 

4) มีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี 

5) การเตรียมความพรอมของระบบงานเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง 
 

มาตรฐานที่ 4 เปนผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของกองบริหารงานกลาง 

1) มีความพรอมในการใหบริการ 

2) มีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม 

3) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใชอางอิง 

4) มีการพัฒนางานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหไดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5) เปนผูใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานบริการสูมาตรฐานคุณภาพ 

 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ภาระงานท ี ่ผ ู  เข ียนค ู  มื อร ับผ ิดชอบในส วนของการจ ัดการหน ังส ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที ่สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการ

ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล และพัฒนาระบบการทำงานในมหาวิทยาลัยเปนการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกไดเปนอยางดี เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับภาระงานดังกลาว ผูเขียนขอนำเสนอขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาตรฐานการ

จัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนภาระงานเชื่อมโยงและสอดคลองกัน เปน 2 

รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบขอความ (Wording) 

(รายละเอียดงาน) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ 
2.1.1 การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวของ 

2.1.2 การเตรียมไฟลภาพลายมือชื่อ (PDF) จากการสแกน 

2.1.3 การลงไฟลภาพลายมือชื่อ (PDF) ใหเชื่อมโยงกับ Digital ID  

2.1.4 การสรางตรายางอิเล็กทรอนิกส (Stamp) ดวย Microsoft Word  

2.1.5 การเพ่ิมตรายางอิเล็กทรอนิกส (Stamp) ใน Adobe Acrobat Reader DC 

2.1.6 การสราง Shared Drive และ Folder เพ่ือใชงานรวมกัน 

2.2 การจัดการไฟลหนังสือใหเปนรูปแบบ PDF 

2.2.1 การสรางหนังสือจาก Microsoft Word 

2.2.2 การสแกนหนังสือที่เปนกระดาษ 

2.2.3 การดาวนโหลดไฟล PDF จากระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS        
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2.3 การเตรียมไฟลหนังสือใหพรอมกอนลงลายมือชื่อดิจิทัล 

2.3.1 การเพ่ิมขอความ/การปฏิบัติ/การสั่งการ 

2.3.2 การเพ่ิมไฟลแนบประกอบการพิจารณา/ลงนาม 

2.3.3 การใชงานตราประทับอิเล็กทรอนิกส (Stamp) 

2.4 การเสนอหนังสือผูบริหารผาน Google Drive หรือ Google Drive File Stream 

2.5 การลงลายมือชื่อดิจิทัลในหนังสือ 

2.6 การรับสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS 

2.6.1 การสงหนังสือ 

2.6.2 การรับหนังสือ 

2.6.3 การสงตอหรือตอบกลับหนังสือ 

2.6.4 การติดตามหนังสือ 

2.7 ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.7.1 หนังสือสง (กรณีสงหนังสือเวียนที่ผูบริหารลงนามทุกฉบับ) 

2.7.2 ทะเบียนสง (กรณีรับหนังสือเวียน) 
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ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เคร่ืองมือ/ 

บุคคลที่เกี่ยวของ 

 

 
   

 

 
2-3 ช่ัวโมง/

เครื่อง 
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่

เกี่ยวของ (ทำครั้งแรกครั้งเดียว) 
  

เจาหนาที่สารสนเทศ/

เจาหนาที่สารบรรณ 
 

 

 

 

10-30 

นาที/เรื่อง 

x กรณีหนังสือสง สรางไฟลหนังสือใหมจาก 

Microsoft Word พรอมท้ังออกเลขท่ีหนังสือ

ที่จองไวใน KKU DMS และบันทึกไฟล PDF 

 

 
เจาของเรื่อง 

2-3 นาที/

เรื่อง 
x กรณีหนังสือรับ ลงทะเบียนรับใน KKU DMS 

และดาวนโหลดไฟล PDF  
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

2-5 นาที/

เรื่อง 
x กรณีหนังสือร ับที ่ย ังเปนกระดาษ สแกน

หนังสือและบันทึกไฟลเปน PDF 
 

 

 

 

 

5-10 นาที/

เรื่อง 

ตรวจสอบและเตรียมไฟลหนังสือใหพรอมกอน

เสนอผูบริหาร โดยการ Comment การสั่งการ 

แนบไฟลเอกสาร Stamp ช่ือ/ตำแหนง เวลา โดย

ใช Adobe Acrobat Reader DC 

 

 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

1-2 นาที/

เรื่อง 

เสนอหนังสือผาน Google Drive หรือ Google 

Drive File Stream ในโฟลเดอร 

 เรื่องดวน หรือ 

 เรื่องเสนอพิจารณา 

 

  
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 
 

3-5 นาที/

เรื่อง 

ผูบริหารสามารถสั่งการและลงลายมือชื่อดิจิทัล

โดยใช Adobe Acrobat Reader DC และบันทึก

ไฟล ท ี ่ ล งนามแล วไว  ใน google drive หรือ 

Google Drive File Stream ในโฟลเดอร 

 พิจารณาแลว 

 

 
 

  
 

ผูบริหาร 

 

 
 

2-3 นาที/

เรื่อง 

ตรวจสอบวาผูบริหารลงนามครบถวนและถูกตอง

เรียบรอยหรือไม 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

3-5 นาที/

เรื่อง 

สงหนังสือที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลเรียบรอยแลว ไป

ยังสวนงาน/หนวยงานที่ตองการ โดยแนบไฟล

ผานทาง KKU DMS และทำการยายไฟลหนังสือที่

สงแลว ใน google drive ไปยังโฟลเดอร  

 ดำเนินการ DMS แลว 

 

  
 

 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

   

เริ่มตน 

ลงลายมือชื่อดิจิทัล 

สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เสนอหนังสือ 

สิ้นสุด 

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร 

จัดการไฟลหนังสือใหเปน 

PDF 

พรอมเสนอ 

ใช 

 

ไมใช 

 

ลงนามครบ 

ใช 

 

ไมใช 
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2.1  การเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ 
2.1.1 การดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ 

เครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน    

สามารถเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการไดทั้ง Mac OS และ Windows และควรมีหนวยความจำ 

(RAM) ไมต่ำกวา 8 GB และการจัดเก็บขอมูลเปนแบบ Solid State Drive (SSD) เพื่อประสิทธิภาพในการ

อาน/เขียนขอมูลที่รวดเร็วกวา โดยระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรมที่เกี่ยวของ ควรมีลิขสิทธิ์การใช

งานที่ถูกตอง เพื่อความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถดาวนโหลดและติดตั ้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมโดย Login ดวย 

Username/Password ของ KKU Mail ดังนี้ 

 

Windows 10 https://software.kku.ac.th/ 

Microsoft Word https://o365.kku.ac.th 
Adobe Acrobat Reader DC 

- Font Thai Pack  

https://get.adobe.com/reader/ 

https://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=6839 

Google Drive File Stream https://support.google.com/drive/answer/7329379 

Digital ID https://i.kku.ac.th/ 

 

  
   
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ตองทำการติดตั้ง Digital ID ที่รับรองดวย

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไวในเครื่องคอมพิวเตอรกอน  และควรเปนเครื่องคอมพิวเตอรของทานเอง  (ยังไม

รองรับอุปกรณพกพา) ซึ่งไมควรเปนเครื่องสวนกลางของหนวยงานท่ีมีการทำงานรวมกันหลายคน เพราะถือ

การลงลายมือดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องที่ทำการเช่ือมโยงกับภาพลายมือช่ือของทานจะเปนการลง

ลายมือช่ือและยืนยันตัวตนตาม พรบ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ตามมาตรา 9 และ 11  

สามารถดาวนโหลดคูมือการติดตั้งไดที่ https://i.kku.ac.th/  

เมนู “Digital ID” >> “Setting Up KKU Digital ID Instruction”   
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2.1.2 การเตรียมไฟลภาพลายมือชื่อ (PDF) จากการสแกน 
1) เตรียมไฟลสแกนลายมือชื่อของตัวเอง โดยการลงลายมือชื่อในกระดาษและสแกนเปนไฟล PDF 

2) เปดไฟลสแกนดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  

 
 

3) เลือกภาพลายมือชื่อที่ตองการ โดยคลิก (1) Edit (2) Take a Snapshot (3) ลากเมาสคลุมภาพที่

ตองการ และปลอยเมาส โปรแกรมจะแสดงหนาตางแจงวาไดคัดลอกภาพไวแลว (4) กด OK 

  
 

4) เปดโปรแกรม Microsoft Word  และเลือก เอกสารเปลา (Blank Document) 

 
 

5) กด Ctrl+V หรือ คลิกขวา เลือก วาง (Paste) ที่เอกสารเปลาเพ่ือวางภาพลายมือชื่อที่คัดลอกไว  

 

1 

2 
3 

4 
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6) ตั้งคากระดาษใหพอดีกับรูปภาพลายมือชื่อ คลิก (1) เคาโครง (Layout) (2) ระยะขอบ (Margins) (3) 

ระยะขอบแบบกำหนดเอง (Custom Margins) จะแสดงหนาจอใหม และเลือก (4) แกไขระยะขอบ (Margins) 

เปน 0 ทุกดาน  

 
 

7) โปรแกรมจะแสดงหนาจอตั้งคากระดาษใหเลือก (1) แกไขระยะขอบ (Margins) เปน 0 ทุกดาน (2) 

เลือกกระดาษ (Paper) (3) ใสขนาดตามภาพลายมือชื่อ (4) ตกลง (OK) 

 
 

8) โปรแกรมจะขึ้นขอความแจงเตือนเกี่ยวกับระยะขอบ ใหเลือก ละเวน (Ignore) 

 
 

9) สามารถปรับขนาดกระดาษใหพอดีกับรูปภาพลายมือชื่อ โดยทำตามขั้นตอนที่ 6-7 ซ้ำ จนกวาจะได

ขนาดตามท่ีตองการ  
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37 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

10) ปรับแตงรูปภาพใหพ้ืนหลังขาวและภาพคมชัดขึ้น โดยคลิกที่รูปภาพลายมือชื่อ เพ่ือใหโปรแกรมแสดง

แถบเมนูแสดงขึ้นมา 

 
(1) เลือกเมนู รูปแบบรูปภาพ (Picture Format) (2) การแกไข (Corrections) (3) คลิกเลือกภาพที่

ตองการ 

 
 

11) บันทึกเปนไฟล PDF โดยเลือก ไฟล (File)  

 
 

12) โปรแกรมจะแสดงหนาตางใหคลิกเลือก (1) บันทึกเปน (Save as) (2) คลิกเรียกด ู(Browse) (3) เลือก

ที่อยูของเอกสารฉบับนี้ (4) ตั้งชื่อไฟล/เลือกชนิดของไฟลเปน PDF (5) กดบันทึก (Save) 
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38 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.1.3 การลงไฟลภาพลายมือชื่อ (PDF) ใหเชื่อมโยงกับ Digital ID  

1) เปดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  และเลือกเปดไฟล PDF ขึ้นมาหนึ่งไฟล เพ่ือให

สามารถใชเครื่องมือ Certificates ได 
 

2) เลือกลงลายมือชื่อดิจิทัล โดยคลิก (1) Tools (2) Certificates 

 
 

3) โปรแกรมจะแสดงเมนูของเครื่องมือ คลิก (1) Digitally Sign เมาสจะเปลี่ยนเปนลักษณะแฉก (2) ให

คลิกลากตรงพ้ืนที่วางใหเปนสี่เหลี่ยม เพื่อทำการลงลายมือชื่อ และปลอยเมาส 

 
 

 

 

 

 

4) โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Sign with a Digital ID จะแสดง (1) ชื่อ นามสกุลของเรา จากนั้นใหคลิก 

(2) Continue โปรแกรมแสดงหนาตางภาพลายมือชื่อแบบมาตรฐาน (Standard Text) คลิก (3) Create เพ่ือ

สรางภาพลายมือชื่อใหม 
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39 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

 

5) สามารถปรับแตงลายมือชื่อไดตามที่ตองการ และเลือกไดวาจะวาดภาพลายมือชื่อในโปรแกรมเอง (ใช

เมาส หรือเมาสปากกาวาด) โดยกรณีนี้จะนำเขาไฟลภาพ PDF โดยคลิก (1) Image (2) เอา Include Text ที่

เปนรายละเอียดตาง ๆ ออก (3) Browse หาไฟลลายมือชื่อ (PDF) ที่เตรียมไวในขอ 2.1.2 และกด Open เพ่ือ

นำไฟลเขา 

      
 

6) โปรแกรมจะแสดงภาพลายมือชื่อ จากนั้นตั้งชื่อภาพลายมือชื่อ (1) Present name เพ่ือใหสะดวกตอ

การเรียกใชงาน (ผูใชงานสามารถสรางภาพลายมือชื่อของตนเองไดมากกวา 1 ภาพ) โดยทำซ้ำตามขั้นตอน

ขางตน (2) คลิก Save  
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40 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

7) สามารถทดสอบการลงลายมือชื่อดิจิทัลไดโดยคลิก Sign และโปรแกรมจะแสดงหนาตาง Save As 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟลและที่อยูของไฟลไดตามตองการ  

     
 

8) เมื่อกดบันทึกแลว ภาพลายมือชื่อจะปรากฎในหนังสือตามตำแหนงที่ตองการ  

 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

หนังสือท่ีลงลายมือช่ือดิจิทัลแลวจะเรียกวา “หนังสืออิเล็กทรอนิกส” ซึ่งจะไมสามารถเคลื่อนยาย

ภาพลายมือชื่อ รวมถึงการยอหรือขยายภาพลายมือชื่อได จึงตองทำการตรวจสอบเอกสารให

ถูกตองเรียบรอยทุกครั้ง และทำการลงลายมือช่ือดิจิทัลเปนข้ันตอนสุดทาย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.1.4 การสรางตราประทับอิเล็กทรอนิกส (Stamp) ดวย Microsoft Word  

1) เปดโปรแกรม Microsoft Word   และเลือก เอกสารเปลา (Blank Document) 

 
 

2) ตั้งคาหนากระดาษ โดยเลือก (1) เคาโครง (Layout) (2) ระยะขอบ (Margins) (3) ระยะขอบแบบ

กำหนดเอง (Custom Margins) จะแสดงหนาจอใหม และเลือก (4) แกไขระยะขอบ (Margins) เปน 0 ทุกดาน 

 
 

3) โปรแกรมจะแสดงหนาจอตั้งคากระดาษใหเลือก (1) แกไขระยะขอบ (Margins) เปน 0 ทุกดาน (2) 

เลือกกระดาษ (Paper) (3) ใสคาความกวาง (Width) 1.5” หรือ 4.5 cm  ความสูง (Height) 0.6” หรือ 1.8 

cm (4) ตกลง (OK) 
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42 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

4) โปรแกรมจะข้ึนขอความแจงเตือนเกี่ยวกับระยะขอบ ใหเลือก ละเวน (Ignore) 

 
 

5) พิมพขอความที่ตองการทำ Stamp เลือกแบบอักษรกอน โดยคลิก (1) หนาแรก (Home) (2) เลือก 

TH Sarabun New ขนาด 16 (3) พิมพขอความ (4) ปรับระยะหางบรรทัดใหเหมาะสม (Line Spacing 

Option) เชน เลือก 1.0 และนำระยะหางหลังยอหนาออก เปนตน 

 
 

6) กรณีที่ตองการพิมพขอความเพิ่ม แตขนาดขอความสั้น หรือยาวตางจากหนาแรก สามารถตั้งคา

กระดาษแตกตางกันได โดยเลือก (1) เคาโครง (Layout) (2) ตัวแบง (Breaks) >> หนา (Page) 
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43 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

7) เลือกการตั้งคาหนากระดาษใหม โดยเลือก (1) เคาโครง (Layout) (2) ระยะขอบ (Margins) (3) ระยะ

ขอบแบบกำหนดเอง (Custom Margins)  

 
 

8) โปรแกรมจะแสดงหนาจอ เลือกเมนู (1) กระดาษ (Page Setup) (2) ใสคาความกวาง (Width) 3” 

หรือ 9 cm ความสูง (Height) 0.6” หรือ 1.8 cm (3) เลือกนำไปใชกบั จุดนี้เปนตนไป (4) ตกลง (OK)  
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44 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

9) โปรแกรมจะขึ้นขอความแจงเตือนเกี่ยวกับระยะขอบ ใหเลือก ละเวน (Ignore) 

 
 

10) จะไดขนาด Stamp ขนาดตางกัน ถาตองการเพิ่ม Stamp ใหมใหทำตามข้ันตอนที่ 8-11 ซ้ำอีกจนกวา

จะครบตามความตองการ 

 
 

11) บันทึกเปนไฟล PDF โดยเลือก ไฟล (File) และ (1) บันทึกเปน (Save as) (2) คลิกเรียกดู (Browse) 

(3) เลือกที่อยูของเอกสารฉบับนี้ (4) ตั้งชื่อไฟล และเลือกชนิดของไฟลเปน PDF (5) บันทึก (Save) 
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45 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.1.5 การเพิ่มตราประทับอิเล็กทรอนิกส (Stamp) ใน Adobe Acrobat Reader DC 

1) เปดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC    และเลือกเปดไฟล PDF ขึ้นมาหนึ่งไฟล เพ่ือให

สามารถใชเครื่องมือ Stamp ได 
 

2) ทำการเพ่ิม Stamp โดยคลิก (1) Tools (2) Stamp   

 
 

3) โปรแกรมจะแสดงแถบเครื่องมือของ Stamp ขึ้นมา คลิกเลือก Custom Stamps >> Create.. 

 
 

4) เลือกไฟล Stamp ชนิดไฟลเปน PDF ที่เตรียมไวตามที่ตั้งของไฟล โดยเลือก (1) Browse (2) เลือก

ขอความแรก (3) OK  โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื ่อใหตั ้งชื ่อหมวดหมูและชื่อ Stamp โดย (4) พิมพชื่อ

หมวดหมูในชอง Category และชื่อ Stamp ในชอง Name (5) OK 
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46 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

5) ทดสอบการใชงาน Stamp ที่เพ่ิมเขาไปใหม โดยเลือก (1) Stamp (2) ชื่อ Category ที่ตั้งไว (3) 

Stamp ที่ตองการใชงาน 

 
 

6) นำเมาสเลื่อนไปวางตามตำแหนงที่ตองการในไฟลเอกสาร และคลิกเมาสเพื่อวางจริง 

 
 

7) Stamp ที่วางไปแลว สามารถปรับแตงได โดยคลิกซ้ำตรงตำแหนง Stamp นั้นกอน คลิกเมาสคาง

และลากจากตรงมุมกลองสี่เหลี่ยมเพื่อยอ หรือขยายขนาด หรือคลิกเมาสคางเพื่อลากวางไปยังตำแหนงอื่นได 

หรือสามารถลบออกไดโดยคลิกขวาเลือก Delete 

    
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

สามารถแบงปน Stamp ที่ทำไวใหเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นใช โดยเขาไปคัดลอกไฟล (.pdf) ในเครื่อง

ของเราที่ path  

C:\Users\ช่ือผูใชในเครื่อง\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\DC\Stamps 

และนำไปวางที่คอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่ path ตามเวอรช่ันของโปรแกรม Adobe Acrobat ดังนี ้

Adobe Acrobat Pro 

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU 

Adobe Acrobat Reader DC 

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU 
 

สามารถดาวนโหลด Stamp Set ไดที่ https://igad.kku.ac.th เมนู  

“งานสารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกน” >> “ดาวนโหลดไฟลที่เกี่ยวของกับการจัดทำเอกสารดิจิทลั”   
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47 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.1.6 การสราง Shared Drive และ Folder เพื่อใชงานรวมกัน 

1) เปดโปรแกรม Chrome  เขาสูหนาเว็บไซต https://www.google.com/ และ (1) ลงชื่อเขาสู

ระบบ (Sign in) โดย (2) กรอก KKU-Mail (3) คลิก Next เพ่ือเขาสูหนา SSO Login ของ KKU และ (4) login 

อีกครั้ง 

 
 

2) เลือก (1) เพ่ือเลือก Google Apps และคลิก (2) Drive 
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48 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

3) เลือก (1) ไดรฟที่แชร (Shared Drive) คลิก (2) + ใหม เพื่อเพิ่ม Folder ใหม (3) ตั้งชื่อไดรฟที่แชร

ใหม (4) สราง 

 
 

4) เขาสูไดรฟท่ีแชรใหม คลิก (1) + ใหม (2) โฟลเดอร (3) ตั้งชื่อโฟลเดอรใหม และคลิก (4) สราง 

 
 

  
 

5) สรางโฟลเดอรใหมทั้งหมดจำนวน 4 โฟลเดอร รองรับการเสนอหนังสือถึงผูบริหาร ดังนี้  
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49 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

6) เพ่ิมสมาชิกใหสามารถเขามาจัดการไฟลในไดรฟนี้ โดยคลิก (1) จัดการสมาชิก (2) เพ่ิมอีเมลของ

สมาชิก โดยสิทธิ์ผูจัดการ (Manager) จะสามารถเพ่ิม/ลดสมาชิกได ในขณะที่สิทธิ์ ผูจัดการเนื้อหา (Content 

Manager)  จะสามารถจัดการเฉพาะไฟลไดเทานั้น 

 
 

 
 

7) สามารถดูรายละเอียดและกิจกรรมตาง ๆ ในไดรฟได วาสมาชิกมีใครบาง และมีการจัดการไฟลแตละ

ไฟลอยางไร โดยหากมีการลบไฟล ยังสามารถกูคืนไฟลนั้นไดภายใน 30 วัน 
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50 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.2 การจัดการไฟลหนังสือใหเปนรูปแบบ PDF 

2.2.1 การสรางหนังสือจาก Microsoft Word  
1) เปดโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฏหนาจอหนาแรก มีสวนประกอบดังนี้ (1) แสดงตัวเลือก

การสรางเอกสารใหม โดยสามารถเลือกเปนเอกสารเปลา (สามารถตั้งคาทุกอยางเองได) หรือเอกสารจากเทม

เพลต (มีการตั้งคากระดาษ ชุดรูปแบบสีและตัวอักษรไวใหแลว)  (2) แสดงเอกสารที่เคยเปดใชงานแลว เพ่ือ

เขาถึงไดแบบดวน แบงเปน ลาสุด ที่ปกหมุดไว และแชรกับฉัน(3) แสดงตัวเลือกการสรางเอกสารใหม หรือเปด

เอกสารเดิมที่มีอยูแลว 

 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

สามารถเรียนรูการใชงานและเครือ่งมือตาง ๆ ของ Microsoft Word  
ไดที่ https://support.office.com/th-th/word 

 

2) สรางหนังสือตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 

 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

กองบริหารงานกลางไดจัดทำตัวอยางเอกสาร (Template) ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณไวแลว 

ไดแก หนังสือภายใน/บันทึกขอความ หนังสือภายนอก หนังสือคำสั่ง หนังสือมอบอำนาจ เปนตน 

สามารถดาวนโหลดไดที่ https://igad.kku.ac.th เมนู “งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน”  

3 

1 

2 



 
51 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

3) การบันทึกหนังสือใหเปนไฟล PDF โดยเลือก ไฟล (File) และ (1) บันทึกเปน (Save as) (2) คลิก

เรียกดู (Browse) (3) เลือกที่อยูของเอกสารฉบับนี้ (4) ตั้งชื่อไฟล และเลือกชนิดของไฟลเปน PDF (5) บันทึก 

(Save) 
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52 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.2.2 การสแกนหนังสือที่เปนกระดาษ 
โดยการสแกนเอกสารกระดาษดวยเครื่องสแกนเนอร  และเลือกบันทึกไฟลใหเปนชนิด PDF ในกรณีนี้

ยกตัวอยางการสแกนจากเครื่องสแกนเนอร Canon DR-2010C 

1) เปดโปรแกรม CapturePerfect 3.0  (เปนโปรแกรมที่ติดตั้งพรอมกับการติดตั้งไดรฟเวอรของ

เครื่องสแกนเนอรในเครื่องคอมพิวเตอร) 
 

2) ใสกระดาษในถาดของเครื่องสแกนเนอร 
 

3) เลือกสแกนไฟล โดยคลิกเมนู Scan Batch to File  

 
 

4) โปรแกรมจะแสดงหนาจอตั้งคาการสแกนไฟล (1) เลือกโฟลเดอรที่ตองการบันทึกไฟล (2) ตั้งชื่อไฟล 

(3) เลือกรูปแบบการบันทึกเปนชนิด PDF (4) บันทึก 
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53 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.2.3 การดาวนโหลดไฟล PDF จากระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS 

1) เปดเว็บบราวเซอร โดยพิมพที่อยูเว็บไซตดังนี้ https://dms.kku.ac.th/ ในกรณีนี้จะขอยกตัวอยาง

การดาวนโหลดไฟล PDF จากการคนหาคำสั ่งของมหาวิทยาลัยขอนแกน คลิกเลือกประเภทหนังสือ (1) 

หนังสือสั่งการ (คำสั่ง,ระเบียบ,ขอบังคับ) (2) ใสเลขท่ีคำสั่ง (หรือชื่อเรื่อง) ที่ตองการคนหา (3) คนหา 

 
 

2) คลิกท่ีชื่อเรื่องเพ่ือดูรายละเอียดของคำสั่ง (กรณีท่ีมีไฟลแนบเรียบรอยแลวจะแสดงรูปคลิป) 

 
 

3) คลิกท่ีรูปภาพของไฟลแนบเพ่ือแสดงไฟลคำสั่ง 
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54 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

4) เว็บบราวเซอรจะแสดงไฟล PDF คลิกท่ีปุมดาวนโหลด (หรือปุมบันทึก) เพ่ือทำการบันทึกไฟลลง

เครื่องคอมพิวเตอร 

 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS (Document Management System) เปนระบบสนับสนุนการจัดการ

บริหารเอกสารกลางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูใชงานระบบสวนมากเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานธุรการและ

ดานสารบรรณของสวนงานและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแยกประเภทสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล 

ไดแก  

x สมาชิกทั่วไป สามารถเห็นหนังสือท่ีสงถึงตัวเองได โดยบุคลากรทุกคนเมื่อ Login เขาสูระบบ จะไดรับ

สิทธ์ินี้โดยอัตโนมัติ 

x สมาชิกพิเศษ สามารถเห็นรายละเอียดของหนังสือในกลองหนวยงานที่สังกัดได แตไมสามารถจัดการ

อยางอื่นได (Read Only) 

x เจาหนาท่ีสารบรรณ สามารถจัดการหนังสือรับสงทั้งหมดที่อยูในกลองหนวยงานท่ีตัวเองสังกัดได โดย

ตองประสานกับงานสารบรรณหนวยงานของตน และทำการสงคำขอเขาหนวยงานกอน ถึงจะสามารถ

ใชสิทธ์ินี้ได 

x เจาหนาที่พัสดุ สามารถจองและจัดการเลขคำสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแกน สำหรับการจัดการ

เอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุได โดยตองประสานงานกับงานพัสดุ กองคลังกอนทำการสงคำขอรับสิทธ์ิ 

x ผูดูแลหนวยงาน สามารถจัดการหนังสือรับสง และจัดการสมาชิกในกลองหนวยงานท่ีสังกัดได  
 

สามารถศึกษาคูมือการใชระบบไดที่ https://igad.kku.ac.th เมนู “KKU DMS” 
 
 

 

 

 



 
55 มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2.3 การเตรียมไฟลหนังสือใหพรอมกอนลงลายมือชื่อดิจิทัล 

2.3.1 การเพิ่มขอความ/การปฏิบัติ/การสั่งการ 

1) เปดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC    และเลือกเปดไฟลหนังสือชนิด PDF ขึ้นมา 
 

2) ทำการเพิ่มขอความ/การปฏิบัติ/การสั่งการ โดยคลิก (1) Tools (2) Comment   

 
 

3) โปรแกรมแสดงแถบเคร ื ่องม ือของ Comment ขึ ้นมา คล ิก (1) ไอคอนรูปตัว T (Add text 

comment) (2) คลิกไอคอนรูป Aa เลือกแบบอักษร ขนาด และสี (3) คลิกตรงพื้นที่วางและพิมพขอความ

ตามท่ีตองการ  
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2.3.2 ไฟลแนบประกอบการพิจารณา/ลงนาม 
1) เตรียมไฟลหนังสือใหเปนชนิด PDF ตามขั้นตอนที่ 2.2 (หนา 50-53)  ใหเรียบรอยทั้งใบปะหนา และ

ไฟลที่แนบประกอบการพิจารณา หรือลงนาม 

2) เปดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC    และเปดไฟลหนังสือใบปะหนาขึ้นมา คลิก (1) 

Tools (2) Comment   

 
 

3) คลิก (1) ไอคอนรูปคลิป และเลือก Attach File เมาสจะเปลี่ยนเปนรูปเข็มหมุด ใหคลิกตรงพื้นที่ที่

ตองการเพื่อแนบไฟล จะแสดงหนาตางใหเลือกไฟลที่ตองการแนบ และคลิก (2) เปด เพื่อเลือกไฟลแนบ 

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตางใหตั้งคารูปไอคอนที่จะแสดงวามีการแนบไฟล โดยสามารถเลือกรูปแบบและ

สีไดตามตองการ เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลวใหคลิก (3) OK  

 
 

    
 

4) สามารถเปดดูไฟลแนบโดยดับเบิ้ลคลิกท่ีรูปคลิป (1) หรือคลิก (2) เพ่ือแสดงขอมูลไฟลทั้งหมดที่แนบ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 2 

2

_ 

1

_ 
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5) สามารถคลิกเลือกบันทึกเฉพาะไฟลแนบแยกออกมาจากใบปะหนาได โดยคลิกขวา ที่ชื่อไฟลแนบที่

ตองการ และเลือก Save Attachment 

 
 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

สามารถใชการเพิ่มไฟลแนบในการจัดทำหนังสือเวียนท่ีตองลงนามทุกฉบับได โดย 

(1) เตรียมหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ PDF ใหพรอมทุกฉบับ และตั้งชื่อแตละไฟลใหตรงกับชื่อที่

ตองการสงถึง เพื่อใหงายตอผูรับปลายทางที่จะสามารถเลือกบันทึกไฟลที่สงถึงเฉพาะบุคลากรในงาน

ตัวเองไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(2) ทำใบปะหนา โดยชองเรียนใหระบุสงเปนภาพรวม เชน ตามเอกสารแนบ ตามรายชื ่อที ่แนบ 

คณะกรรมการตามคำสั่ง เปนตน 

(3) เพิ่มไฟลแนบใหครบในใบปะหนา ตัวอยางดังรูป 
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2.3.3 การใชงานตราประทับอิเล็กทรอนิกส (Stamp) 

1) เปดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  และเลือกเปดไฟลหนังสือชนิด PDF ขึ้นมา 
 

2) คลิก (1) Tools (2) Comment   

 
 

3) โปรแกรมแสดงแถบเมนูเครื่องมือ คลิก Add stamp 

 
 

4) เลือก Stamp ที่ตองการ ที่ไดสรางและเพ่ิมไวแลวในขั้นตอนที่ 2.1.4 (หนา 41) และข้ันตอนที่ 2.1.5 

(หนา 45) 

 
 

5) คลิก Stamp ลงในพื้นที่ที่ตองการ 

 
 

2
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2.4 การเสนอหนังสือผูบริหารผาน Google Drive หรือ Google Drive File Stream 

1) นำไฟลหนังสือเตรียมไวเรียบรอยตามขั้นตอนที่ 2.2 (หนา 50-53) อัปโหลดหรือยายไปที่ Google 

Drive โดยเปดโปรแกรม Chrome  เขาสู หนาเว็บไซต https://www.google.com/ (1) ลงชื ่อเขาสู

ระบบ (Sign in) (2) กรอก KKU-Mail (3) คลิก Next เพื่อเขาสูหนา SSO Login ของ KKU (4) login เขาสู

ระบบอีกครั้ง 

 
 

2) เลือก (1) เพ่ือเลือก Google Apps และคลิก (2) Drive 
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3) เขาสูโฟลเดอรที่แชรไว (1) ไดรฟท่ีแชร (2) เลือกโฟลเดอรที่แชรไว 

 
 

4) ดับเบิ้ลคลิก (1) โฟลเดอรที่จะวางไฟล โปรแกรมจะเปลี่ยนหนาใหม คลิก (2) + ใหม (3) อัปโหลดไฟล 

(4) เลือกไฟลที่ตองการ (5) เปด (open) 

 

  
 

5) โปรแกรมจะแสดงสถานะการอัปโหลดของไฟลตรงมุมขวาลาง 
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เทคนิค/เคล็ดลับ 

การใชงาน Google Drive File Stream จะเปรียบเสมือนการทำงานในไดรฟ ๆ นึงในเครื่อง สามารถเขาถึง

และจัดการไฟลไดอยางรวดเร็วและงายดาย โดยแยกเปน ไดรฟของฉัน (My Drive) และไดรฟที่แชร 

(Shared Drives) เหมือนกับ Google Drive ที่เปดผานบราวเซอรทุกอยาง 

 
 

 
 

 
ดูวิธีการใชงาน Google Drive File Stream เพิ่มเติมไดที่ 

https://support.google.com/a/answer/7491144?hl=th 
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2.5 การลงลายมือชื่อดิจิทัลในหนังสือ 

1) เปดไฟลหนังสือชนิด PDF ที่ตองการลงลายมือชื่อดิจิทัลดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
 

2) คลิก (1) Tools (2) Certificates 

 
 

3) โปรแกรมจะแสดงเมนูของเครื่องมือ คลิก (1) Digitally Sign เมาสจะเปลี่ยนเปนลักษณะแฉก (2) ให

คลิกลากตรงพ้ืนที่ที่ตองการใหเปนรูปสี่เหลี่ยม เพื่อทำการลงลายมือชื่อ และปลอยเมาส 

 
 

 
 

4) โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Digital ID ขึ้นมา คลิก (1) Continue และสามารถเลือกภาพลายมือชื่อที่

ตองการโดยเลือกที่ (2) Appearance เมื่อไดภาพที่ตองการแลวคลิก (3) Sign 
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5) เลือกที่อยูของไฟล ตั้งชื่อไฟล และกด บันทึก (Save)  

 
 

เทคนิค/เคล็ดลับ 

กรณีเปนการสั่งการและลงนามของผูบริหาร ควรเลือกบันทึกไฟลไปยัง  

Google Drive File Stream >> ไดรฟท่ีแชร (Shared Drives) และเลือกโฟลเดอร 
 พิจารณาแลว   

โดยไมตองเปลี่ยนช่ือไฟลใหม เพื่อใหงายและสะดวกในการจัดการไฟลหนังสือ 

และลบไฟลเดิมออกจากโฟลเดอร  

 เรื่องเสนอพิจารณา  
 

 

6) ลายมือชื่อดิจิทัลจะปรากฏอยูในหนังสือ และสถานะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับนี้จะแสดงแถบ

และไอคอนเครื่องหมายถูกเปนสีเขียว หมายความวาเปนการลงลายมือชื่อที่ยืนยันตัวบุคคลถูกตองและเชื่อถือ

ได 
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2.6 การรับสงหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS 

2.6.1 การสงหนังสือ 
 

1) การเขาสูระบบ โดยเปดเว็บบราวเซอรเพื่อเขาสูระบบบริหารจัดการเอกสาร โดยพิมพที่อยูเว็บไซต 

https://dms.kku.ac.th/ และคลิก (1) เขาสูระบบ (2) เลือก Instructor/Staff (3) เขาสูหนา Login ของ 

SSO กรอก Username และ Password ของ KKU-Mail และในกรณีที่ SSO แสดง Session Time ใหคลิก 

(4) เพ่ือยืนยันการ Login 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2) เมื่อเขาสูระบบสำเร็จ บุคลากรที่มีสิทธิ์เจาหนาที่สารบรรณ (สามารถออกเลข และจัดการหนังสือใน

ระบบได) จะสามารถมองเห็นเมนูหนังสือและทำการจองเลขได โดยคลิกเลือก (1) เมนูหนังสือสง (2) จองเลขที่

หนังสือ (3) ใสจำนวนเรื่องที่ตองการจอง (4) จอง หลังจากที่คลิกจองแลว จะได (5) เลขที่รันนิ่งของหนังสือ 

พรอมชื่อคนที่จอง  

 
 

 
 

 
 

 

3) นำเลขท่ีหนังสือที่จองไว ใสในไฟลหนังสือใหเรียบรอยกอนใหผูบริหารลงนาม โดยสามารถพิมพเพ่ิมใน

โปรแกรม Microsoft Word กอนบันทึกเปนไฟลชนิด PDF หรือเพิ ่ม Comment ในโปรแกรม Adobe 

Acrobat Reader DC ก็ได  
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4) แกไขหนังสือที่จองไวในระบบ KKU DMS โดยคลิก (1) แกไข (2) ใสขอมูลของหนังสือ เชน ชื่อเรื่อง 

หนวยงานผูรับ เรียน และ (3) เพิ่มไฟลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ไฟลหนังสือที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

เรียบรอยแลว) (4) คลิกเลือกสงโดยวิธี Digital เทานั้น (5) กดบันทึกและสง 

 

 
 

 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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2.6.2 การรับหนังสือ 

1) การเขาสูระบบ โดยเปดเว็บบราวเซอรเพื่อเขาสูระบบบริหารจัดการเอกสาร โดยพิมพที่อยูเว็บไซต 

https://dms.kku.ac.th/ และคลิก (1) เขาสูระบบ (2) เลือก Instructor/Staff (3) เขาสูหนา Login ของ 

SSO กรอก Username และ Password ของ KKU-Mail และในกรณีที่ SSO แสดง Session Time ใหคลิก 

(4) เพ่ือยืนยันการ Login 
 

 
 

   
 

2) เขาสูระบบ KKU DMS และเลือก (1) เมนูหนังสือรอรับ (2) คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงเรื่องที่จะ

ทำการรับหนังสือ โดยเรื่องท่ีสงแบบดิจิทัลจะมีไอคอนแสดงกอนชื่อเรื่อง เพ่ือใหผูรับปลายทางรับทราบวาเรื่อง

นี้สงแบบดิจิทัลเทานั้น และจะไมมีเอกสารกระดาษสงมาอีก (3) ลงทะเบียนรับ 

 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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3) เรื่องที่ลงทะเบียนรับแลวจะถูกยายไปอยูที่เมนูหนังสือรับ คลิก (1) เมนูหนังสือรับ (2) คลิกที่ชื่อเรื่อง

เพ่ือดูรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้ 

 
 

4) ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนังสือพรอมไฟลแนบ คลิกเพ่ือเปดไฟล 

 
 

 

 

3 

1 2 
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5) คลิกไอคอนรูปดาวนโหลดตรงมุมซายดานบน (หรือปุมบันทึก) เพ่ือดาวนโหลดไฟล หรือบันทึกไฟลลง

เครื่องคอมพิวเตอร  โดยสามารถเลือกไดรฟ Google Drive File Stream ในโฟลเดอรที่เราสรางไวแลวได 

 
 

6) จากนั้นเขาไปที่ไดรฟ และโฟลเดอรที่ดาวนโหลดไฟลไว เปดไฟลนี้ขึ ้นมาดวยโปรแกรม Adobe 

Acrobat Reader DC และตรวจสอบความถูกตองในการลงลายมือชื ่ออิเล ็กทรอนิกส โดยคลิกที่  (1) 

Signature Panel  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 
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หรือคลิกท่ี (2) ภาพลายมือชื่อ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

 
 

7) ทำการ Stamp การปฏิบัติ และชื่อ/ตำแหนงของผูบริหารใหเรียบรอย กอนทำการบันทึกไวใน 

Google Drive ในโฟลเดอร เรื่องเสนอพิจารณา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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เทคนิค/เคล็ดลับ 

สามารถตั้งคาเครื ่องคอมพิวเตอรใหเปดไฟล PDF โดยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เปนคา

เริ่มตนได  

1) โดยคลิกขวาท่ีไฟล PDF และเลือก (1) เปดดวย (Open with) (2) เลือกแอปอ่ืน ๆ...(Choose 

another app)   

 
 

2) เลือก (1) โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC และ (2) คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ชอง ใชแอป

นี้เพื่อเปดแฟม .pdf เสมอ (Always use this app to open .pdf files) และ (3) คลิก ตกลง (OK)  

 
 

 

2 

1 

1 

2 

3 
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2.6.3 การสงตอหรือตอบกลับหนังสือ 

1) เขาสูระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS  
 

2) คลิกไอคอนตรงทายชื่อเรื่องท่ีตองการเพ่ือสงตอ หรือตอบกลับ 

 
 

3) คลิกเลือก สงตอ เพ่ือสงตอใหหนวยงานใหมที่ยังไมไดรับหนังสือเรื่องนี้ 

 
หรือ คลิก ตอบกลับ เพื่อตอบกลับหนวยงานเดิมที่เคยลงรับหนังสือเรื่องนี้แลว ซึ่งสามารถเลือกไดวา

จะตอบกลับหนวยงานไหน 

 
 

 

4) คลิก (1) เลือกสงโดยวิธีดิจิทัล (2) บันทึกการปฏิบัติตามการสั่งการ และ (3) เลือกไฟลแนบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (4) คลิกสงตอ หรือตอบกลับ 

 

1 

2 

3 
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5) หนังสือที่ทำการสงตอหรือตอบกลับแลว ไอคอนลูกศร จะเปนสีเทา 

 
 

 

2.6.4 การติดตามหนังสือ 

1) เขาสูระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS คลิกชื่อเรื่องที่ตองการติดตามหนังสือ 

 
 

2) ระบบจะแสดงรายละเอียดของหนังสือ และสามารถคลิกเมนูดานบนเพ่ือดูการติดตามและประวัติได 
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3) ในเมนูการติดตาม จะแสดงเสนทางหนังสือที่สงตอไปยังหนวยงานตาง ๆ พรอมสถานะและการปฏิบัติ 

วันที่ เวลา ของหนังสือเรื่องนั้น 

 
 

4) ในเมนูประวัติ จะแสดงประวัติและสถานะ วันที่ เวลาของผูใชงานที่มีตอหนังสือเรื่องนั้น 
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2.7 ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.7.1 หนังสือสง (กรณีสงหนังสือเวียนที่ผูบริหารลงนามทุกฉบับ) 
 

ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการจัดทำหนังสือสง (กรณีสงหนังสือเวียนที่ผูบริหารลงนามทุกฉบับ) 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เคร่ืองมือ/ 

บุคคลที่เกี่ยวของ 

  เตรียมขอมูลและรายละเอียดของหนังสือ (ราง) เจาของเรื่อง 

 

 

 

10-30 

นาที/เรื่อง 

สร างไฟลหนังส ือตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 โดย

มีองคประกอบดังนี้ 1) ใบปะหนาพรอมชื่อสวน

งาน/หนวยงานที่สงถึง  2) หนังสือเวียนจำนวน

ฉบับตามสวนงาน/หนวยงานที่สงถึง 

 
 

 
เจาของเรื่อง 

 

 
1-2 นาที ออกเลขหนังสือ (ว) โดยการจองเลขในระบบ 

KKU DMS https://dms.kku.ac.th/  
  

 เจาหนาท่ีสารบรรณ 
 

 

1-2 นาที/

เรื่อง 

ใสเลขที่จองไวในไฟลหนังสือ และบันทึกไฟลเปน

ร ูปแบบ PDF ทุกฉบับที ่ต องส งถ ึงส วนงาน/

หนวยงาน 

 

 
เจาของเรื่อง 

  

3-5 นาที/

เรื่อง 

 

ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของไฟลหนังสือ

กอนเสนอลงนาม 
 

 

 
หัวหนางานสารบรรณ 

  

3-5 นาที/

เรื่อง 

 

เพิ่มไฟลหนังสือเวียนทุกสวนงาน/หนวยงานที่ลง

นามแลวในใบปะหนา (รวมอยูในไฟลเดียว) 
 

เจาของเรื่อง/ 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

1-2 นาที/

เรื่อง 
เสนอหนังสือเพื่อลงนามในโฟลเดอร  

 เรื่องเสนอพิจารณา 
  

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 
3-5 นาที/

เรื่อง 
ผูบริหารลงลายมือช่ือดิจิทัล และบันทึกไฟล ใน 

 พิจารณาแลว 
  

ผูบริหาร 

 

 

 
 

 

 

2-3 นาที/

เรื่อง 

 

 

ตรวจสอบวาผูบริหารลงนามครบถวนและถูกตอง

เรียบรอยหรือไม 

 

 

 
เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

3-5 นาที/

เรื่อง 

เพิ่มรายละเอียดหนังสือสงตามเลขที่จองไวและ

ดำเนินการสงหนังสือเวียนในระบบ KKU DMS 

และยายไฟลหนังสือท่ีสงแลว ไปยังโฟลเดอร  

 ดำเนินการ DMS แลว 

 

  

 
เจาหนาท่ีสารบรรณ 

    

เริ่มตน 

จองเลขในระบบ  KKU DMS 

ไมใช 

 

สรางไฟลหนังสือ 

ใสเลขและบันทึกไฟล PDF 

เสนอลงนาม 

ลงลายมือช่ือดิจิทัล 

ไฟลถูกตอง 

ใช 

 รวมไฟลหนังสือ 

ไมใช 

 

สงหนังสือในระบบ KKU DMS 

สิ้นสุด 

ลงนามครบ 

ใช 
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561 ขอ 30 กลาวไววา หนังสือเวียน คือ 

หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจำนวนมากตั้งแต 3 คนข้ึนไป มีใจความอยางเดียวกันใหเพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ ว หนาเลข

ทะเบียนหนังสือสง ใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกหรือหนังสือภายใน เมื่อผูรับไดรับ

หนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ไดรับทราบดวย

ใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยทั่วไปในการจัดทำหนังสือเวียนในรูปแบบปกติที่เปนกระดาษ จะมีลักษณะการลงลายมือชื่อของ

ผูบริหาร 2 แบบ ดังนี้ 1) ลงนามในหนังสือตนฉบับเพียงฉบับเดียว และทำการสำเนาตามจำนวนสวนงาน/

หนวยงานเพื่อสงตอ ซึ่งวิธีนี ้จะเหมาะกับการสงหนังสือถึงหนวยงานจำนวนมาก ๆ เชน ทุกสวนงาน ทุก

หนวยงาน เปนตน 2) ลงนามในหนังสือทุกฉบับ (เซ็นจริงทุกฉบับ) เหมาะสำหรับการสงหนังสือจำนวนไมมาก

นัก 
และเมื่อมหาวิทยาลัยไดมีแนวปฏิบัติในการใชลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดสงเอกสารที่ลงลายมือชื่อ

ดิจิทัลนั้น ทำใหการจัดทำหนังสือสงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีขั้นตอนที่แตกตางจากการจัดทำหนังสือใน

รูปแบบกระดาษ และเนื ่องดวยระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS ยังไมรองรับการสงหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะหนังสือเวียนที่ผูบริหารตองการลงลายมือชื่อดิจิทัลทุกฉบับ ซ่ึงในระบบ 

ณ ปจจุบัน ผูรับหนังสือเวียนจะเห็นไฟลหนังสือทุกไฟล โดยไมทราบวาไฟลลำดับไหนเปนของตน ดังภาพ

ตัวอยาง หนังสือที่ อว 660101.10/ว 43 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

 
 

ดังนั้น งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง จึงเสนอขั้นตอนการจัดทำหนังสือเวียนเพื่อใหสะดวกแก

ผูรับหนังสือ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1) เจาของเรื่องเตรียมขอมูลและรายละเอียดของหนังสือ และจำนวนหนวยงานที่ตองการสงถึง 
 

2) เมื่อไดขอมูลพรอมแลว ทำการสรางไฟลหนังสือ ดวยโปรแกรม Microsoft Word ตาม ขั้นตอนที่ 

2.2.1 (หนา 50) โดยสรางใบปะหนา (เรียน สำเนารายชื่อที่แนบ) และหนังสือเวียนตามที่ตองการสงถึง แสดง

ภาพตัวอยางหนังสือดังนี้ 

 

   
 

3) เจาของเรื่องประสานขอเลขหนังสือสงจากเจาหนาที่สารบรรณ เพื่อใหเจาหนาที่สารบรรณจอง

เลขหนังสือในระบบบริหารจัดการเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 2.6.1 (หนา 64) ในสวนการจองเลขหนังสือ 
 

4) เมื่อไดเลขหนังสือแลวนำเลขมาใสในไฟลหนังสือ และบันทึกหนังสือ ตามขั้นตอนที่ 2.2.1 (หนา 

50) ตามข้ันตอนการบันทึกหนังสือเปนรูปแบบ PDF 
 

5) จากนั้นสงไฟล PDF ใหหัวหนางานสารบรรณ หรือหัวหนางานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของหนังสือ หากหนังสือมีขอผิดพลาด หัวหนางานจะทำการเพ่ิม Comment โดยใชโปรแกรม Adobe 

Acrobat Reader DC ตามขั้นตอนที่ 2.3.1 (หนา 55)  และสงกลับคืนเจาของเรื่องเพ่ือแกไขหนังสือใหถูกตอง 

โดยกลับไปแกไขท่ีไฟล Microsoft Word อีกครั้ง และทำการบันทึกไฟลเปนรูปแบบ PDF ในแตละฉบับ 
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6) หากหนังสือถูกตองเรียบรอยแลว เจาของเรื ่องหรือเจาหนาที่สารบรรณทำการรวมไฟล PDF 

ทั้งหมดใหอยูในไฟลเดียว โดยเพิ่มไฟลแนบในบันทึกใบปะหนาตามสำเนารายชื่อที่แนบ ดวยโปรแกรม Adobe 

Acrobat Reader DC ตามขั้นตอนที่ 2.3.2 (หนา 56) จะไดดังภาพตัวอยาง 

 
 

7) เจาหนาที ่สารบรรณจะดำเนินการเสนอหนังสือใหผู บริหารลงนามผาน Google Drive หรือ 

Google Drive File Stream ตามขั้นตอนที่ 2.4 (หนา 59) ในโฟลเดอร “เรื่องเสนอพิจารณา”  
 

8) ผูบริหารทำการลงลายมือดิจิทัลดวยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC ในหนังสือทุกฉบับ

โดยเริ่มจากไฟลแนบดานในกอนลงนามในใบปะหนาดานบนสุด ตามขั้นตอนที่ 2.5 (หนา 62) และบันทึกไฟล

หนังสือไวที่โฟลเดอร “พิจารณาแลว” 
 

9) เจาหนาที่สารบรรณตรวจสอบหนังสือกอนทำการสง วาผูบริหารลงนามครบถวน ถูกตอง และ

เรียบรอยแลวหรือไม หากยังไมครบถวนใหดำเนินการเสนอหนังสือใหมอีกครั้งตามขั้นตอนที่ 2.4 (หนา 59) 
 

10) เมื่อผูบริหารลงนามครบถวนแลว เจาหนาที่สารบรรณดำเนินการสงหนังสือเวียนฉบับนี้ไปยัง

หนวยงานที่ตองการ โดยเพิ่มขอมูลรายละเอียดหนังสือตามที่เลขที่จองไว และเลือกสงโดยวิธีดิจิทัล ตาม

ขั้นตอนที่ 2.6.1 (หนา 64) และยายไฟลไปที่โฟลเดอร “ดำเนินการ DMS แลว” 
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2.7.2 หนังสือรับ (กรณีรับหนังสือเวียน) 
 

ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (กรณีรับหนังสือเวียน) 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เคร่ืองมือ/ 

บุคคลที่เกี่ยวของ 

 

 

 

  

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสและสงในระบบ KKU 

DMS 

 

เจาของเรื่อง 

 

 

 

2-3 นาที 
 

เขาสูระบบ KKU DMS https://dms.kku.ac.th/   
 เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

2-3 นาที/

เรื่อง 

ตรวจสอบหนังสือในระบบ KKU DMS วาสงโดย

วิธีดิจิทัล และเช็คดไูฟลหนังสือท่ีแนบมาเบื้องตน

วาเปนรูปแบบ PDF  

 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

1 นาที/

เรื่อง 
 

ลงรับในระบบ KKU DMS 
 

 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

 

2-3 นาที/

เรื่อง 

ดาวนโหลดไฟลหนังสือจากระบบ KKU DMS 

และตรวจสอบความถูกตองของการลงลายมือช่ือ

ดิจิทัล บันทึกไฟลแนบท่ีสงถึงผูบรหิารของตน 

 

   
เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

 

3-5 นาที/

เรื่อง 

เตรียมไฟลหนังสือใหพรอมกอนเสนอผูบริหาร 

เชน การเพิ่มการปฏิบัต/ิการสั่งการ/การเพิ่มไฟล

แนบ การ Stamp ช่ือ/ตำแหนง วันท่ีและเวลา  

 

 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

1-2 นาที/

เรื่อง 

เสนอหนังสือผาน Google Drive หรือ Google 

Drive File Stream ในโฟลเดอร 

 เรื่องดวน หรือ 

 เรื่องเสนอพิจารณา 

 

  
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 
 

3-5 นาที/

เรื่อง 

ผู บริหารสั ่งการและลงลายมือชื ่อดิจิทัล และ

บันทึกไฟล ในโฟลเดอร 

 พิจารณาแลว 

 

  
ผูบริหาร 

 

 
 

2-3 นาที/

เรื่อง 

ตรวจสอบวาผูบริหารลงนามครบถวนและถูกตอง

เรียบรอยหรือไม 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

 

 

 

3-5 นาที/

เรื่อง 

ดำเนินการหนังสือตามการสั ่งการ โดยลงการ

ปฏิบัติและแนบไฟลในระบบ KKUDMS และยาย

ไฟลหนังสือท่ีสงแลว ไปยังโฟลเดอร  

 ดำเนินการ DMS แลว 

  

 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 

    

 

เริ่มตน 

พิจารณา/สั่งการ 

ดำเนินการตามการสั่งการ 

เสนอหนังสือ 

สิ้นสุด 

เขาสูระบบ  KKU DMS 

ใช 

 

ไมใช 

 
สงแบบดิจิทัล 

ลงรับในระบบ  KKU DMS 

เตรียมไฟล 

ลายมือดิจิทัล 

ใช 

 

ไมใช 

 

ลงนามครบ 

ใช 

 ไมใช 
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ในสวนของผูรับหนังสือ หากผูสงหนังสือทำการสงหนังสือเวียนตามขั้นตอนตัวอยางขั้นตน จะมี

ขั้นตอนการรับหนังสือเวียน รายละเอียดดังนี้ 

1) เจาหนาที่สารบรรณเขาสูระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS ตามขั้นตอนที่ 2.6.2 (หนา 67) 
 

2) เมื่อเขาสูระบบแลว ทำการตรวจสอบหนังสือรอรับในระบบ KKU DMS วาสงโดยวิธีดิจิทัลหรือไม โดย

ดูจากไอคอนคำวา “Digital” และเช็คดูไฟลหนังสือที่แนบมาเบื้องตนวาเปนรูปแบบ PDF ดังภาพตวัอยาง 

 
 

3) หากไฟลที่แนบมาไมใชไฟลรูปแบบ PDF จะไมทำการรับหนังสือในระบบ และแจงเจาของเรื่องวามี

การแนบไฟลมาไมถูกตอง เพื่อใหดำเนินการแนบไฟลใหม หากตรวจสอบเบื้องตนแลววาเปนไฟล PDF ใหทำ

การลงรับหนังสือในระบบ ตามขั้นตอนที่ 2.6.2 (หนา 67) 
 

4) จากนั้นทำดาวนโหลดไฟลหนังสือจากระบบ KKU DMS ตรวจสอบความถูกตองของการลงลายมือชื่อ

ดิจิทัล และบันทึกเฉพาะไฟลแนบที่สงถึงผูบริหารของตน (คลิกขวาที่ชื่อไฟลและเลือก Save Attachment) 

ดังภาพตัวอยาง 
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5) เตรียมไฟลหนังสือใหพรอมกอนเสนอผูบริหาร เชน การเพ่ิมการปฏิบัติ/การสั่งการ/การเพ่ิมไฟลแนบ 

การ Stamp ชื่อ/ตำแหนง วันที่และเวลา ตามขั้นตอนที่ 2.3 (หนา 55-58) 
 

6) เสนอหนังส ือผ าน Google Drive หรือ Google Drive File Stream ในโฟลเดอร  “เร ื ่องเสนอ

พิจารณา” เพ่ือใหผูบริหารพิจารณา ตามขั้นตอนที่ 2.4 (หนา 59) 
 

7) ผูบริหารพิจารณาสั่งการและลงลายมือชื่อดิจิทัล ตามขั้นตอนที่ 2.5 (หนา 62) และบันทึกไฟลไวใน

โฟลเดอร “พิจารณาแลว”  
 

8) ตรวจสอบวาผูบริหารลงนามครบถวนและถูกตองเรียบรอยหรือไม หากยังไมครบถวนใหดำเนินการ

เสนอหนังสือใหมอีกครั้งตามขั้นตอนที่ 2.4 (หนา 59) 
 

9) ดำเนินการหนังสือตามการสั่งการ โดยลงการปฏิบัติ สงตอ หรือตอบกลับ พรอมไฟลแนบในระบบ 

KKUDMS ตามขั้นตอนที่ 2.6.3 (หนา 72) และยายไฟลหนังสือที่สงแลว ไปยังโฟลเดอร “ดำเนินการ DMS 

แลว” 
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3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การต ิดตามและประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานในการบร ิหารจ ัดการหน ั งส ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส  ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเริ่มตั้งแตเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

3.1 ขั้นเตรียมการ  

ภาระงานที่รับผิดชอบ ตามท่ีไดกลาวมาแลว เปนภาระงานในการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งลวนเปนการใหบริการผูบริหาร บุคลากร และบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

ดังนั้น ผูเขียนคูมือการปฏิบัติงานในฐานะนักจัดการงานทั่วไป จะตองศึกษา วิเคราะห ขอมูลในการปฏิบัติงาน

ที่ผานมาวาพบปญหา อุปสรรค อยางไรบาง สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจอยางไร  เพ่ือ

นำขอมูลประกอบการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการศึกษา พัฒนาความรูเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมอยาง

สม่ำเสมอ และนำมาปรับใชในการปฏิบัติงาน จัดทำขั้นตอนกระบวนงานในแตละงานใหชัดเจน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัย และ

กองบริหารงานกลาง และไดเตรียมการ ดังนี้ 

 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติงานตามขอตกลงที่กำหนดไวอยาง

ชัดเจน ในการนำเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกตใชในกระบวนงาน และสอดคลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสังกัด ซึ่งประกอบดวย 4  มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 บุคลากรมีความสามารถในการวาง

แผนการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 2 บุคลากรมีความสามารถดานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานที่ 3 บุคลากรเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการใหบริการ มาตรฐานที่ 4 บุคลากรเปนผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของกองบริหารงานกลาง 
  2) การดำเนินตามแผนที่กำหนดไว ดวยวิธีการศึกษาเครื่องมือดิจิทัล และวิธีการใชงาน เพื่อนำมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารจัดการองคกร ใหคำปรึกษา การ

สอนงาน การชี้แนะแนวทางในการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย  

             3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับมอบหมายและถาหากพบปญหาหอุปสรรครีบแกไขโดยพลัน 
 

 3.2 ขัน้ดำเนินการ 

            การปฏ ิบ ัต ิ ง านและร ับผ ิดชอบด  าน การบร ิหารจ ัดการหน ั งส ื ออ ิ เล ็ กทรอน ิ กส  ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 4 มาตรฐานดังกลาว เพ่ือสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

3.3 ขั้นติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง  โดย

สอบถามผูปฏิบัติงานดานสารบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวบรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น

ระหวางการปฏิบัติงานมาใชประกอบการพัฒนางาน และการวางแผนในการปฏิบัติงานครั้งตอไป 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 ผูปฏิบัติงานในตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือ

การบริหารงานทั่วไป เชน การควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ พัฒนา กำกับดูแล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการและบริหารจัดการองคกร การปฏิบัติงานดานสารบรรณ การวางแผนและดำเนินงาน

โครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานทั้งหนวยงานภายนอกและ

ภายใน และการบริการใหคำปรึกษา แนะนำ เผยแพร ถายทอดความรูทางดานการใชงานระบบสารสนเทศและ

ดานงานสารบรรณในการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกนแกสวนงาน/

หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการดังกลาว จะดำเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของ ทั้งแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563-2566 กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานในตำแหนงนี้

จะตองมีความรูความเขาใจในลักษณะงาน กระบวนงานแตละขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การ

ประสานงาน การใหบริการ โดยตองมีความยืดหยุน คลองตัว และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีดิจิทัล

อยูเสมอ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 จากการปฏิบัติงานที่ผานมาถึงปจจุบัน จึงไดสรุปปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

 

1. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

ตารางท่ี 6 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

1.1 ผูปฏิบัติไมเขาใจขั ้นตอนและ
กระบวนงานการจัดการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

x ผ ู ปฏ ิบ ัต ิต องทำความเข าใจในแต ละข ั ้นตอนใน

กระบวนงานใหถูกตอง และตามขอตกลงที่กำหนดกัน

ไวในหนวยงาน หากไมเขาใจควรสอบถามหัวหนางาน

หรือผู ที ่เกี ่ยวของเพื ่อปองกันความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

x ผูบริหารของสวนงาน/หนวยงานตองมีสวนรวมในการ

สงเสริม และผลักดันในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

ดานสารบรรณและการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

x สวนงาน/หนวยงาน ควรใหเจาหนาที ่สารสนเทศใน

ส ังก ัดเข ามาช วยเหลือในการให บร ิการทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ 

รวมกับเจาหนาที่สารบรรณ เนื่องจากมีการนำเครื่องมือ

ดิจิทัลหลากหลายประเภทเขามาใชในระบบงาน 

x จัดทำเอกสารหรือคูมือ หรือเว็บไซตเพ่ือเผยแพรความรู 

แนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องการจัดการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

x จัดอบรมและสอนการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ตกลง

กันไว อยางสม่ำเสมอ ทั ้งเจ าหนาที ่สารบรรณและ

เจาหนาที่สารสนเทศของสวนงาน/หนวยงาน 

x จัดเวทีเพื ่อเผยแพรความรู และระดมสมองรวมกัน

ระหวางสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ ในการบริหารจัดการ

หนังสืออิเล ็กทรอนิกส เพื ่อสรางมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานดานสารบรรณรวมกัน 
1.2 คอมพิวเตอรลาสมัย ไมรองรับ

การทำงานแบบดิจิทัล 
x มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนอุปกรณที่ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุกคน 
1.3 การทำงานของระบบบริหาร

จ ั ดการ เอกสาร  KKU DMS    

ในบางฟงก ช ั ่นย ังไม รองรับ

กระบวนการจ ัดการหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

x หาแนวทางการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือดิจิทัลเขามา

จัดการในสวนที่ระบบไมยังรองรับการทำงาน 

x รวบรวมปญหา ความตองการและเพิ่มเปน TOR ใหกับ

โปรแกรมเมอรผูพัฒนาระบบ 

1.4 ผูปฏิบัติงานคิดวาการบริหาร
จัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ 

ปจจุบัน เขาใจยาก ซับซอน 

เนื่องจากนำเครื่องมือดิจิทัลมา

ใชรวมกันหลายตัวเกินไป 

x มหาวิทยาลัยและสวนที ่เกี ่ยวของควรพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเอกสาร KKU DMS หรืออาจจะเปน

ระบบอื ่น ใหครบกระบวนงานตามขั ้นตอนของการ

ปฏิบัติงานดานสารบรรณในระบบเดียว โดยเริ่มตั้งแต

กระบวนการสราง การลงลายมือชื่อดิจิทัล การรับสง 

การจัดเก็บ และการคนหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

2.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ระหวางสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เอกสารกลางของมหาวิทยาลัยตอไป 

2.2 ควรมีการจัดอบรมทักษะดานดิจิทัลใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณโดยเฉพาะ ทุก 6 เดือน 

หรือทุกปงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในเครื่องมือดิจิทัลใหม ๆ และมีทักษะ

ที่จำเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับทัศนคติในการนำเครื่องมือดิจิทัลเขามาใชชวย ในการ

ปฏิบัติงานดานเอกสาร 

2.3 ควรมีเครือขายดานงานสารบรรณ ที่จะรวมดวยชวยกันพัฒนางาน และเผยแพรความรูในการปฏิบัติงาน
สารบรรณซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพราะแตละสวนงาน/หนวยงานจะมีบริบทการปฏิบัติงานแตกตางกัน การปฏิบัติที่ดีของอีกหนวยงาน

หนึ่งสามารถเปนประโยชนตออีกหนวยงานหนึ่งได 

2.4 ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี ่ยวของกับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.5 ควรจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ครบวงจรของหนังสือ ตั้งแตการจัดทำ/การสรางหนังสือ การ

เสนอหนังสือ การลงนามดิจิทัล การรับสง การจัดเก็บ และการคนหาหนังสือ โดยรวมเปนระบบเดียวกัน 

เชื่อมโยงกับทุกขั้นตอนการจัดการหนังสือ และทุกประเภทหนังสือรวมถึงเอกสารทางดานการเงิน พัสดุ

ดวยเชนกัน 

2.6 ควรใหทักษะดานดิจิทัลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดในเกณฑการประเมินรายบุคคล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปจจุบัน ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนในทุกตำแหนง/หนาที่จำเปนตองมีทักษะดานนี้

เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพื่อการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการกระตุนใหบุคลากร

ตระหนักท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวทันยุคสมัยดวยเชนกัน 
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