
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

หน่วยงาน : งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง เลขที่ ปรับปรุงครั้งที่ วันที่บังคับใช้ หน้า 
การรับส่งหนังสือผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ : inbox@kku.ac.th 
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ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : 1. รับหนังสือหรือค าขอจากประชาชน หน่วยงานของรัฐอ่ืน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ทีติ่ดต่อ 
                          มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมตอบกลับการได้รับเรื่องด้วยความรวดเร็ว  
                      2. ส่งเรื่องต่อส่วนงาน หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องรวดเร็ว 
                      3. ติดตามข้อมูลการด าเนินการเพ่ือสามารถตอบความคืบหน้าการด าเนินงานให้ผู้ส่งเรื่อง/ผู้ขอทราบได้ 
 
สาระส าคัญท่ีปรับปรุง : ด้วยส านักเทคโนโลยีดิจิทัลได้ก าหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) เพ่ือใช้เป็นช่องทาง
หลักส าหรับการรับส่งหนังสือหรือค าขอถึงส่วนงาน/หน่วยงาน ดังนั้นงานสารบรรณ กองบริหารงานกลางจึงใช้อีเมลกลางของส่วน
งาน/หน่วยงานในการรับส่งหนังสือระหว่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารหน่วยงานย่อย : นายนักสิทธ์ิ ศรีกุลชา  หัวหน้างานสารบรรณ 
ผู้บริหารหน่วยงาน : นายธัญญา ภักดี ผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง 
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ขั้นตอนและผังกระบวนการรับส่งหนังสือผ่านช่องทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ : inbox@kku.ac.th 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

 

ไม่เกิน 
10 นาที 
ต่อเรื่อง 

1. เปดิอีเมล inbox@kku.ac.th  ในทกุวัน
ท าการอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เพื่อ
พิจารณารับเรื่อง 
2. พิจารณาเน้ือหา 
   2.1 เรื่องที่ไม่เกีย่วข้องกับ มข.  
ให้ reply กลับผู้ส่ง พร้อมข้อความ “งาน
สารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิจารณาแลว้เห็นว่าเร่ือง (ค าขอ) ที่ทา่น
แจ้งไม่เกี่ยวข้องกบัมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ขอขอบคุณที่ติดต่อเรา และขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้” 
   2.2 เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ มข. 
    2.2.1 เร่ืองเสนอผู้บริหาร มข. น าเขา้
ด าเนินการในระบบสารบรรณกลาง 
    2.2.2 เร่ืองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสว่น
งาน/หน่วยงาน ให้ print หรือ save อีเมล 
เป็นไฟล์ .pdf และดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ทั้งหมด น าเข้าในระบบ KKU DMS เพือ่ส่ง
ต่อส่วนงาน/หน่วยงาน  จากนั้น ให้ส่งตอ่ 
(forward) อีเมลของผู้ขอไปยังอีเมลกลาง
ของส่วนงาน/หน่วยงาน พรอ้มข้อความ 
“เรียน....(หัวหน้าส่วนงาน/หนว่ยงาน)... 
เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป โดย           
งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง ไดส้่ง
เร่ืองถึงท่านในระบบ KKU DMS ตามเลข
รับที่.........แล้ว ทั้งนี้หากผลการพิจารณา
และผลการด าเนินการเป็นประการใดโปรด
ตอบกลับ (reply) ไปที่อีเมลผู้ขอ และ
อีเมล inbox@kku.ac.th เพื่อเป็นข้อมลูใน
การติดตามการด าเนินงานต่อไป 
ขอขอบพระคุณยิ่ง”  
    2.2.3 เร่ืองเกี่ยวที่ข้องเฉพาะบุคคล ให้
ส่งตอ่ (forward) ไปยังอีเมลของ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมข้อความ “เรียน....(ชื่อ
บุคคล)... เพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป โดยหากผลการพิจารณาและผลการ
ด าเนินการเป็นประการใดโปรดตอบกลบั 
(reply) ไปยังอีเมลผู้ขอ และอีเมล
inbox@kku.ac.th เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ติดตามการด าเนินงานต่อไป 
ขอขอบพระคุณยิ่ง” 
3. ตอบกลับผู้ส่งเรื่อง/ผู้ขอ 
ตอบกลับทันทีที่ด าเนินการตามข้อ 2.2 
แล้วเสร็จ พร้อมขอ้ความ “งานสารบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับและส่งเร่ืองให้
ผู้เกี่ยวข้องพจิารณาด าเนินการแล้ว ตาม
เลขที่หนังสือที่......... และผู้เกี่ยวข้องจะแจ้ง
ความคืบหน้าในการด าเนินการให้ทา่น
ทราบต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์      
0 4320 2057 ในวัน เวลา ราชการ 
ขอขอบคุณยิ่ง” 

1) พ.ร.บ. การปฏิบัติ 
ราชการทางอิเล็กทรอนกิส์  
พ.ศ. 2565 
 
2) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 3184/2565)เรื่อง 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
3) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
(อีเมลกลาง) ของส่วนงาน 
/หน่วยงาน 
 

1) หัวหนา้งานสารบรรณ  
กองบริหารงานกลาง 
2) นางสาวเอมอร ค าศรี 
3) นางพัชชิตา ฤทธิวงษ ์

 

 

จุดเริ่มต้น 

1. เปิดรับเรื่องจากอีเมล 
inbox@kku.ac.th  

ทุกวันท าการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 

2. พิจารณาเนื้อหา 

2.1 ไม่เกี่ยวข้องกับ มข.
ส่งคืน (reply) ผู้ส่งพร้อม

ข้อความตอบกลับ 
(ดูในรายละเอียดงาน) 

2.2 เกี่ยวข้องกับ มข. 
     2.2.1 เรื่องเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา น าเข้าในระบบ
สารบรรณกลาง 
     2.2.2 เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ print หรือ 
save อีเมล เป็นไฟล ์.pdf และดาวน์
โหลดไฟล์แนบท้ังหมด น าเข้าในระบบ 
KKU DMS เพื่อส่งต่อส่วนงาน/
หน่วยงาน  จากนั้น ให้ส่งต่อ 
(forward) อีเมลไปยังอีเมลกลางของ
ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยมีข้อความ
เสนอเพื่อพิจารณา (ดูในรายละเอียด
งาน)  
     2.2.3 เรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล 
ส่งต่อ (forward) ไปยังอีเมลของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีข้อความเสนอเพื่อ
พิจารณา (ดูในรายละเอียดงาน) 
 

3. ตอบกลับ (reply) ผู้ส่งเรื่อง/ผู้ขอ 
โดยแจ้งรายละเอยีดการด าเนินการ
พร้อมข้อมูลส าหรับติดต่อกับผู้รับ
เรื่อง ตาม 2.2.2 และ 2.2.3 
(ดูในรายละเอียดงาน) 

จุดสิ้นสุด 
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พระราชบัญญัติ 
การปฏิบตัิราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์


พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 


ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 


โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 


ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 


มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   


พ.ศ.  ๒๕๖๕” 


มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 


ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๒   


ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 


มาตรา ๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด  ๔  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ   


้หนา   ๑


่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕







แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  ๒๕๔๔  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ


ก าหนดเป็นอย่างอื่น 


มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย  ที่มิใช่หน่วยงาน 


ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  และหน่วยงานอื่น 


ของรัฐที่ก าหนดในกฎกระทรวง 


เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ   


ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์กรอัยการ  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   


ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้ใช้แก่องค์กรดังกล่าวทั้งองค์กรหรือบางหน่วยงาน  หรือ  


งานบางประเภทก็ได้ 


มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 


“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ 


ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐทุกหน่วย  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ 


ที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 


“ขออนุญาต”  หมายความรวมถงึ  ขอรับใบอนุญาต  ขออนุมัติ  ขอจดทะเบียน  ขอขึ้นทะเบยีน  


ขอแจ้ง  ขอจดแจ้ง  ขออาชญาบัตร  ขอการรับรอง  ขอความเห็นชอบ  ขอความเห็น  ขอให้พิจารณา   


ขออุทธรณ์  ร้องทุกข์  หรือร้องเรียน  ขอให้ด าเนินการ  ขอรับเงิน  ขอรับสวัสดิการ  และขอรับบริการอื่นใด 


จากหน่วยงานของรัฐ 


“อนุญาต”  หมายความรวมถึง  ออกใบอนุญาต  อนุมัติ  จดทะเบียน  ขึ้นทะเบียน  รับแจ้ง   


รับจดแจ้ง  ออกอาชญาบัตร  รับรอง  เห็นชอบ  ให้ความเห็น  แจ้งผลการพิจารณา  แจ้งผลการด าเนินการ   


จ่ายเงิน  ให้ได้รับสวัสดิการ  และให้บริการอื่นใดแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 


มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพ   


ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 


และการสื่อสาร  ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้และปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  เชื่อมโยงถึงกันได้   


มีความมั่นคงปลอดภัย  และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 


้หนา   ๒


่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕







มาตรา ๗ บรรดาการใด ๆ  ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต  ผู้ขออนุญาต 


จะเลือกยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวรวมถึงน าส่งเอกสารหลักฐานหรือส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบ  


ค าขออนุญาตต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้ถือว่าการยื่นค าขออนุญาตนั้น  


เป็นการชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว  และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนัน้


เพียงเพราะเหตุที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 


ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ส่งไม่ต้องลงนามรับรอง 


ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้การยื่น 


ค าขออนุญาตต้องท าตามแบบ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนด  การที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาต  


โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อความตรงตามแบบนั้น ๆ  แล้ว  ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้ยื่น 


ค าขออนุญาตตามแบบ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขตามที่ก าหนดนั้นแล้ว  และในกรณีที่กฎหมายหรือกฎดังกล่าว 


ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหรือส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด  การส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 


ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอได้ยื่นหรือส่งครบจ านวนแล้ว 


ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่การจัดส่งหนังสือ  รายงาน  เอกสาร  หรือข้อมูล  และ 


การจ่ายเงินค่าค าขออนุญาต  ค่าธรรมเนียม  ภาษีอากร  ค่าปรับ  หรือเงินอื่นใดให้แก่ทางราชการหรือ


หน่วยงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม 


ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนต้องด าเนินการเองเฉพาะตัว  


ไม่ว่าจะเป็นการสมรส  การหย่า  การรับบุตรบุญธรรม  การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน   


หนังสือเดินทาง  หรือการอื่นใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  เว้นแต่กฎหมายในเรื่องนั้นจะก าหนด 


ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ก็ให้ด าเนินการไปตามกฎหมายนั้น 


มาตรา ๘ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๗  ผู้อนุญาตจะก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


เพื่อให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้  แต่ต้องเป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกันความเสี่ยง 


แก่ผู้ขออนุญาต  หรือเพ่ือการยืนยันตัวตน  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้โดยสะดวกและทั่วไป   


และไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขออนุญาตเกินจ าเป็น 


การยืนยันตัวตนตามวรรคหนึ่ง  จะก าหนดให้ด าเนินการด้วยวิธีอื่นนอกจากการแสดง 


บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็ได้  ถ้าวิธีอื่นดังกล่าวนั้นจะเป็นการสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้อนุญาตประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของบัตรประจ าตัว


ประชาชนที่ผู้ขออนุญาตยื่นหรือแสดงต่อผู้อนุญาต  ให้ เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะติดต่อกับ 


ส านักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ  และให้เป็นหน้าที่


ของนายทะเบียนประจ าส านักทะเบียนกลางที่จะตรวจสอบและแจ้งผล  ทั้งนี้  ให้กระท าโดยพลัน 


โดยผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การด าเนินการดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อความหรือ 


ตัวเลขตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 


มาตรา ๑๐ บรรดาค าขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ  ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน 


ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศก าหนด   


ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่ค าขออนุญาตหรือการติดต่อนั้น


ได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  เว้นแต่วันและเวลานั้นเป็นวัน


หรือเวลานอกท าการของหน่วยงานของรัฐ  ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐไดร้ับในวันและ


เวลาท าการถัดไป 


ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเรื่องตามวรรคหนึ่งไม่มีหน้าที่หรืออ านาจที่จะด า เนินการได้  


ให้ส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง  แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง


อยู่ต่างหน่วยงานกัน  จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง  


ก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ติดต่อทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้น 


มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขออนุญาตหรือติดต่อกับผู้อนุญาตหรือหน่วยงาน


ของรัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  การติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  


กับผู้นั้น  ให้ท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นค าขออนุญาต 


หรือในการติดต่อ 


มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๗  ในการด าเนินการพิจารณาอนุญาต  หากมีความจ าเปน็ 


ที่ผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐต้องมีส าเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐใด ๆ  เป็นผู้ออก 


ให้แก่ผู้ขออนุญาต  เมื่อผู้ขออนุญาตได้น าเอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดงแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐนั้น 


มีหน้าที่จัดท าส าเนาและรับรองความถูกต้องของส าเนานั้นเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ  


ค่าใช้จ่ายใด ๆ  และจะอาศัยเหตุที่ต้องจัดท าส าเนามาเป็นข้ออ้างในความล่าช้ามิได้ 


้หนา   ๔


่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๖๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕







มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  


ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตและหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 


(๑) ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ผู้อนุญาต


ประกาศก าหนดก็ได้  และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ประกาศดังกล่าว


เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ใช้บังคับได้ 


(๒) ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยการอนุญาตที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ


ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  การเปิดเผยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี


รายการที่ปรากฏอยู่ในใบอนุญาต  และต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 


เพ่ือประโยชน์ในการลดภาระของผู้รับอนุญาต  วิธีการที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนดตาม  (๑)   


จะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องท าเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ 


มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ


ตรวจสอบใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ผู้มีหน้าที่ต้องแสดงจะแสดง


ใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานนั้นเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้  


โดยให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นบัตร  ใบอนุญาตหรือ


เอกสารส าคัญที่ก าหนดในกฎกระทรวง 


มาตรา ๑๕ ในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ระหว่าง


เจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ  หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  


ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  ถ้าได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 


ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย  หากหน่วยงานของรัฐ 


หน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  จะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นให้เป็นกรณี ๆ   


ไปก็ได้  โดยต้องระบุเหตุผล  ความจ าเป็น  และระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ 


ให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  และหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ   หรือ


ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน  การใช้จ่ายเงิน  หรือความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  


ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือมติใด ๆ   


ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติตามวรรคสอง  ผู้ใด  


จะปฏิเสธความมีอยู่หรือความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งเพียงเพราะเหตุที่เอกสาร


หลักฐานนั้นท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ 


มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  มติ   หรือค าสั่งก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ 


ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นหนังสือ  หรือเป็นเอกสาร  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 


ได้จัดท าโดยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหนา้หนว่ยงานของรฐัก าหนดแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าหนา้ที่


ของรัฐได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย  กฎ  มติ  หรือค าสั่งนั้นแล้ว 


ระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  ๖ 


มาตรา ๑๗ บรรดาข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล


ข่าวสารของราชการ  หรือเอกสารอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและต้องจัดเก็บ 


ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ถ้าข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารนั้น  


มิได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 


แทนการจัดเก็บเป็นเอกสาร  และส่ งมอบเอกสารต้นฉบับให้กรมศิลปากรเพ่ือด าเนินการต่อไป 


ตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้ 


วิธีการจัดเก็บและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ ง   ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 


ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  ๖ 


มาตรา ๑๘ การจัดท าและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาให้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 


แทนการจัดพิมพ์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   และสามารถจัดท าส าเนาได้ 


โดยตนเอง  และในกรณีที่ประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้เป็นหน้าที่ของส านัก  


เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะต้องจัดให้โดยเร็ว  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


ประกาศก าหนดก็ได้ 


มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงานคณะกรรมการ


กฤษฎีกา  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การ


มหาชน)  ร่วมกันจัดท าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๖ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดให้
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หน่วยงานของรัฐใช้และปฏิบัติ  โดยจะจัดแบ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเริ่มต้นและระยะต่อ ๆ  ไป   


ก็ได้  แต่ระยะแรกส าหรับการเริ่มต้นด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  จะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ  


เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  


ข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  ต้องค านึงถึงการเชื่อมโยงถึงกันโดยสามารถใช้อุปกรณ์และข้อมูลที่มีอยู่


ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 


ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติก าหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง   


ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นใดที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไปพลางก่อนได้ 


มาตรา ๒๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ


ประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา  ๑๐  รวมทั้งก าหนดระบบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 


ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๖  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่


คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดตามมาตรา  ๖ 


ในระหว่างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ประกาศก าหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 


ของรัฐตามมาตรา  ๑๐  หรือก าหนดระบบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการ 


ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๖  ให้ถือว่าการส่งค าขออนุญาตหรือติดต่อหรือการปฏิบัติหน้าที่ 


โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่นั้น  เป็นการส่ง


หรือติดต่อที่ชอบตามมาตรา  ๑๐  หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบ 


ตามมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณีแล้ว 


มาตรา ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   


และออกประกาศก าหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา  ๑๓   


ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 


ในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตผ่านช่องทาง


อิเล็กทรอนิกส์  ให้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลการอนุญาตให้แก่ประชาชนที่ขอข้อมูลภายในสามวันนับแต่วันที่  


ได้รับค าขอโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 


ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับอนุญาตจะแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการ


ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดก็ได้  และให้ถือว่าการแสดงเช่นว่านั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
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มาตรา ๒๒ ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ งให้ท าหน้าที่ 


ในการติดตาม  เร่งรัด  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  และรายงาน 


ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกหกสิบวันว่าหน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง   


พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  


ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทราบถึง


หน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการ   


โดยให้แจ้งเตือนทุกสิบห้าวัน  


มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท าความเข้าใจ


เนื้อหาสาระและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ที่จะจัดให้มีและปรับปรุงฐานข้อมูลทางกฎหมายและระบบการสืบค้นกฎหมายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  


ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนโดยเร็ว 


มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง 


เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 


กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 


 


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 


นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  มาตรา  ๒๕๘  ข.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  (๑)  บัญญัติให้มี 
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ   
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  แต่บทบัญญัติ  
ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่เอ้ือต่อการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาต  
การให้บริการ  หรือการให้สวัสดิการแก่ประชาชน  ส่งผลให้ประชาชนมีภาระและต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐ
ที่สูงเกินสมควร  เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และไม่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  สมควรมีกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือส่งเสริมให้การท างานและการให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้   และ
โดยที่การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการนั้นเป็นการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับปรับปรุง)  กิจกรรมปฏิรูปที่  ๑  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ 
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 


(ฉบับท่ี  ๓๑๘๔/๒๕๖๕) 


เรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 


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


โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๕ 


บัญญัติใหบรรดาคำขออนุญาตหรือการติดตอใด ๆ ที่ประชาชนสงหรือมีถึงหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ 


ที่เกี่ยวของทางชองทางอิเล็กทรอนิกสที่หนวยงานของรัฐประกาศกำหนด ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี


ของรัฐนั้นไดรับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดตอนั้นเขาสูระบบ ทั้งนี้หมายรวมถึงการติดตอหรือสง


เรื่องถึงกันระหวางหนวยงานรัฐตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สมควรกำหนดชองทาง


อิเล็กทรอนิกสสำหรับประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคเอกชนใชในการยื่นคำขอหรือติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน


โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน หนวยงานรัฐ และ


ภาคเอกชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 


ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 


๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕  


เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไวดังนี้  


ขอ ๑ ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่ ๓๑๘๔/๒๕๖๕) เรื ่อง ชองทาง


อิเล็กทรอนิกสสำหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน” 


ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 


ขอ ๓ ใหชองทางอิเล็กทรอนิกสตอไปนี ้ เปนชองทางสำหรับประชาชน หนวยงานของรัฐอื ่น และ


เจาหนาที่ของรัฐอื่น สงหนังสือ ยื่นคำขอหรือติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามแต


กรณีดังตอไปนี้ 


๓.๑ ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) เปนชองทางหลักสำหรับการรับสงหนังสือหรือคำขอถึง


สวนงาน หรือหนวยงานยอย คือ inbox@kku.ac.th 


๓.๒ เว ็บไซตและสื ่อสังคมออนไลน สำหรับการเขาถึงขอมูลขาวสารที ่ เปดเผยสู สาธารณะ 


ประกอบดวย 


(๑) เว็บไซต : https://www.kku.ac.th/ 


(๒) Facebook Page : kkuthailand 







 


 


 


(๓) YouTube : kkuchannel 


(๔) Twitter : kkunews 


(๕) Instagram : khonkaenuniversity 


๓.๓ การติดตอเพ่ือรับบริการทางการศึกษา 


(๑) การรับบุคคลเขาศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : https://ednet.kku.ac.th/ 


(๒) การรับบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี : https://admissions.kku.ac.th/ 


(๓) การรับบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : https://gs.kku.ac.th/ 


(๔) การบริการดานทะเบียนนักศึกษา : https://reg.kku.ac.th/ 


การใหบริการทางการศึกษาอ่ืน เชน การดูแลเด็กกอนวัยเรียน การจัดการศึกษาระดับอนุบาล การ


จัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสวนงานท่ีเก่ียวของกำหนดและประกาศใหประชาชนหรือผูรับบริการ


ทราบ 


๓.๔ การติดตอเพ่ือรับบริการทางการแพทย ใหเปนไปตามท่ีโรงพยาบาล หรือศูนย หรือหนวยงานท่ี


เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีใหบริการทางการแพทยกำหนด และประกาศใหประชาชนหรือผูรับบริการทราบ 


ขอ ๔ เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือหรือคำขอตามขอ ๓.๑ และไดเริ่มดำเนินการแลว จะตอบกลับเพ่ือ


แจงการรับเรื่องไปยังท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีสงมา 


ท้ังนี้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมรับเรื่องหรือดำเนินการใด ๆ ของเรื่องท่ีสงผานชองทางใด ๆ ในสื่อสังคม


ออนไลนตามขอ ๓.๒ หรือสื่อสังคมออนไลนอ่ืนใด และชองทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด เวนแตไดจัดทำเปนหนังสือ


หรือคำขอสงถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยวิธีการตามขอ ๓.๑  


ขอ ๕ ในกรณีท่ีผูยื่นคำขอหรือติดตอมาทางชองทางตามขอ ๓.๑ ประสงคจะสอบถามหรอืขอรับคำยืนยัน


จากมหาวิทยาลัยขอนแกนวาไดรับคำขอหรือการติดตอแลว ใหสอบถามในวันและเวลาราชการไดท่ี 


งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๓๒๐ ๒๐๕๗ 


ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในทางปฏิบัติ หรือปญหาการตีความประกาศนี้ 


ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 
 


ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 


 


 


(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 


        อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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		ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
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