
รายงานสถติิขอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ี ประจําป 2559 - 2562 
รับเรื่องรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น 

 

 

ขอมูลขอรองเรียนและความคิดเห็น ระหวางป พ.ศ.2559-2562 ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
    หมายเหต ุ: ในป พ.ศ. 2561 มีท้ังหมด 17 เรื่อง ตดัประเดน็แจงซ้ําออก 2 เรื่อง เหลือ 15 เรื่อง  
 
ขอรองเรียนและความคิดเห็น 
 ในชวงป พ.ศ.2559-2562 มีขอรองเรียนและความเห็นขอเสนอแนะ รวมทัง้ส้ิน 61 เรื่อง แยกเปน
ป พ.ศ. 2559 จํานวน 24 เรื่อง ป พ.ศ.2560 จํานวน 14 เรื่อง ป พ.ศ.2561 จํานวน 15 เรือ่ง และป พ.ศ 
2562 จํานวน 8 เรื่อง ดังภาพ 
 

 
 

หมายเหต ุ: ในป พ.ศ. 2561 มีท้ังหมด 17 เรื่อง ตัดประเดน็แจงซ้าํออก 2 เรื่อง เหลือ 15 เรื่อง 



 
 

ประเภทของเรื่องรองเรยีนและความคิดเห็น 
1. ขอเสนอแนะ เชน แจงใหตรวจสอบขอความในกระทูของพันธทิพยเกี่ยวกับขอมูลการรับนอง

ใหม ที่อาจสงผลตอมหาวิทยาลัย/การนําผลสอบภาษาอังกฤษจากภายนอกมาเทียบกับใน
รายวิชา 

2. ระบบการใหบริการของหนวยงาน  เกี่ยวกับระบบที่ใหบริการของหนวยงานตาง ๆ  เชน 
ระบบสารสนเทศ  การลงทะเบียน  การใหบรกิาร Internet Wifi  ระบบประเมิน ระบบ
ขอมูลกิจกรรม  มีความลาชา ใชงานไมได ระบบไมเสถียร 

3. ขอหารือและสอบถามท่ัวไป เชน ขอหารอืจากผูปกครองนักศึกษา  การรบัสมัครนกัศึกษา 
การส่ือสารท่ีไมชัดเจนหรือไดรับขอมูลทีค่ลาดเคล่ือน  

4. ขอรองเรียนหนวยงานท่ีใหบริการ  เชน บริการไมประทับใจ ความไมปลอดภัยของสถานท่ี 
การตรวจสอบชัว่โมงกิจกรรมหรือการตดิตามเรื่อง เกรดออกชา รานคาของหนวยงานกํากบั 
มจะ.ไมตดิปายราคา การย่ืนซองไมทันเวลา การกูยืมเงิน กยศ. และปญหาเรื่องการส่ือสาร  

5. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เชน เสียงดังรบกวนรอบขาง การชักชวนรุนนองไปทาํกิจกรรม
ภายนอก 

6. บุคลผูใหบริการ  เปนการใหความเหน็เกี่ยวกบับุคคลในหนวยงานที่ใหบริการไมด ีพูดจาไม
สุภาพ ไมเต็มใจใหบริการ 

7. การเรยีนการสอน เชน สอบไมผานแลวผูปกครองเรียกรองขอความเห็นใจ นักศกึษาอลาว
อางอาจารยตรวจงานลาชา นักศึกษาเรียนไมจบตามหลักสูตรขอแนวทางแกไข การตัดเกรด 

8. รองเรยีนนักศึกษา  เชน นกัศึกษานํารถไปจอดในสถานที่ของหนวยงานภายนอก การกลาว
อางนกัศึกษานักศึกษาประพฤติไมเหมาะสม 

9. การบริหารจัดการภายในหนวยงาน เชน ตองการความยุติธรรม 
10. ผูใหบริการภายนอก ใน มจธ. (Sub-contract) เชน รานอาหาร อาหารราคาแพง ปริมาณ

นอย พนักงานรักษาความปลอดภัยบกพรองในหนาที ่พูดจาไมสุภาพ  พนกังานขับรถ สูบ
บุหรี ่ขับรถไมปลอดภัย เรียกรับเงินเพ่ิม เปนตน 

11. รานอาหารภายนอกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปดใหบริการเกนิเวลา เสียงดงัรบกวน (แจง
หนวยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบตรวจสอบ) 

12. เรื่องสวนตัวบุคลากร  เปนเรื่องรองเรียนทีไ่มเกี่ยวกบัปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน เฉพาะ
บุคคล หรือการกลาวอางทีไ่มมีขอมูล   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตัวอยางระบบขอรองเรียน 

 
 
ตัวอยาง การแกไขขอรองเรียน 
เลขท่ี ผูถูกรองเรียน การแกไขปญหา วันท่ีรองเรียน วันท่ีไดรับ

การแกไข 
ประเภทขอ
รองเรียน 

หมายเหตุ 

527 องคการนักศึกษาฯ ผูแจงไมระบุตัวตน  ทําการ
ตรวจสอบเรื่องท่ีเก่ียวของกับขอ
รองเรียน...เวียนกฎ ระเบียบ แจง
เตือนหนวยงาน ใหเฝาระวังและ
คอบตรวจสอบ  

14/01/2559 01:22 25/01/2559  ขอเสนอแนะ แจงใหดู
กระทูใน
พันธทิพย
เรื่องรับ
นอง 

535 หอพักนักศึกษาชาย 
มจธ. บางขุนเทียน 

แจงรายงานรองอธิการบดฝีาย
พัฒนานักศึกษา/รองอธิการบีดฝาย
การเงินและทรัพยสิน/ผูอํานวยการ
หอพักนักศึกษา 

23/01/2559 22:06 25/01/2559  ระบบบริการ
ของ
หนวยงาน 

ระบบ 
Internet 
Wifi 



เลขท่ี ผูถูกรองเรียน การแกไขปญหา วันท่ีรองเรียน วันท่ีไดรับ
การแกไข 

ประเภทขอ
รองเรียน 

หมายเหตุ 

538 หอพักนักศึกษาชาย
(บางขุนเทียน) 

ไดรับขอรองเรียน เสนอผูบริหาร
ระดับสงู โดยไดสั่งการมอบหมาย
ให หอพักนักศึกษา ประสานกับ
สํานักคอมพิวเตอรเขาไปตรวจสอบ
เพ่ือหาแนวทางแกไขแลว ใหติดตอ
สอบถามไดท่ี โทร.024708460, 
024708461 คุณภิญโญ ยิ่งชัชวาล
ชัย 

26/01/2559 16:44 26/01/2559   ระบบ 
Internet 
Wifi 

539 อินเตอรเน็ตหอพัก
นักศึกษาชาย มจธ.
บางขุนเทียน 

กรณีเดียวกันผูบริหารระดับสูง
ไดรับทราบปญหาและมอบหมาย
ใหหอพักนักศึกษา ประสานกับ
สํานักคอมพิวเตอรไปตรวจสอบ 

26/01/2559 16:46 26/01/2559 ระบบบริการ
ของ
หนวยงาน 

ระบบ 
Internet 
Wifi 

540 หอพัก บางขุนเทียน ไมตองการคาํตอบ...ปญหาเดิมได
แจงทางหอพักนักศึกษาและได
แกไขเรียบรอยแลว 

26/01/2559 17:41 26/01/2559 ระบบบริการ
ของ
หนวยงาน 

ระบบ 
Internet 
Wifi 

541 หอพักนักศึกษา 
วิทยาเขต บางขุน
เทียน 

การแกระบบไดดําเนินการ
เรียบรอยแลวท้ัง หอพักนักศึกษา 
มจธ.บางขุนเทียน และ มจธ.บาง
มด 

26/01/2559 19:20 26/01/2559 ระบบบริการ
ของ
หนวยงาน 

ระบบ 
Internet 
Wifi 

550 814215142 ไดหารือกับผูรองเรียนแลว จากการ
หารือผูปกครองไมอยากใหเชิญผู
ชักชวนมาสอบถามเกรงวาลูกสาว
จะไมสบายใจ และไมอยากใหรูวามี
การติดตอมา เพียงแตวาอยากได
ขอมูล ซึ่งพ่ีชายของลูกสาวก็ทราบ
เรื่องและบอกคณุแม อยูท่ีตัว
นักศึกษา เวลาผานไปก็จะแกไขได
เอง (เปนท่ีรูกันวาทุกมหาวิทยาลัย
รุนพ่ีมีธุรกิจขายตรง) 

08/02/2559 20:48 09/03/2559  ขอหารือ/
สอบถาม
ท่ัวไป 

ลูกถูกชวน
ไปทํา
ธุรกิจขาย
ตรงจาก
รุนพ่ี 

 
 
 

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


