
รายงานสถิติขอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ ประจำป พ.ศ. 2563 

1. รายงานการรองเรียนผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนหนาเว็บไซตของ มจธ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 หมายเหตุ เรื่องท่ีเขาระบบ  17 เรื่อง เปนเรื่องทดสอบระบบ 1 เรื่อง เขาระบบซ้ำมา 3 หน  นับจำนวน 13 เรื่อง 

 

สถิติเรื่องรองเรียนและขอเสนอความคิดเห็นท่ัวไป ประจำป 2563  จำแนกตามประเภท 13 เรื่อง 

 

2. รายงานจากการตรวจสอบเร่ืองเกี่ยวกับทจุริตของเจาหนาที ่ 

          ในป พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลจากทุกชองทางที่เปดรับเร่ืองรองเรียนและรับฟง 

          ความคิดเห็นทุกชองทาง  ไมพบเร่ืองรองเรียนจากการทุจริตของเจาหนาที่   

การบริการระบบ
คอมพิวเตอร 2

การเรียนการสอน
ของนักศึกษา 5

การจัดกิจกรรม
นักศึกษา 1

เสนอแนะการ
บริการของ
หนวยงาน 1

พฤติกรรมบุคคล 3

ขอมูลที่ตรวจสอบ
แลวไมพบความ

จริง 1

ในป พ.ศ. 2563 มีเรื่องรองเรียนท่ัวไปจำนวน 13 เรื่อง ผานระบบรับเรื่องรองเรียนหนาเว็บไซต 
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4 การจัดการเร่ืองรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น ในป พ.ศ. 2563 

สรุป การจัดการเรื่องจากศูนยรับเรื่องรองเรียน รับฟงความคิดเห็น ประจำป พ.ศ. 2563 

         
ลำดับ เร่ือง ประเภทเร่ือง ผูถูกรองเรียน เร่ืองท่ีรองเรียน การจัดการ / การแกปญหา วันท่ีรับเร่ือง วันท่ีไดรับการแกไข หมายเหตุ 

1 934 เสนอแนะการ
บริการของ
หนวยงาน 

มจธ.  การจัดรถบัสท่ีบางขุนเทียน ไมเพียงพอ
ตอการใชงาน ขอใหจัดรถรอบ 9.00 น 
.มากกวา 1 คัน เพราะนศ. มเีรียน 9.30 
น. รถไมพอสำหรับผูใชบริการ 

แจง ผูอำนวยการสำนักบริหารอาคารหาทาง
แกไข เพ่ิมจำนวนรถแลว ปรับปรุงเพ่ิมจำนวน
รถใหเพียงพอแลว 

23 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563 

  
2 937 พฤติกรรมบุคลากร พนักงาน มจธ. ขอใหมหาวิทยาลัยตักเตือนพนักงาน

หญิงท่ีเขาไปเก่ียวของกับครอบครวั
ผูอ่ืน 

รองอธิการบดีฝายบุคคล หารือพนักงานเพ่ือ
ทราบขอมูลและเตือนใหระมัดระวัง  
และประสานไปยังผูรองเรียนเพ่ือหาหลักฐาน
เพ่ิม ผูรองเรียนขอยุติเรื่อง 

16 กย.62 
และ 23 ม.ค.
2563 

24 ม.ค.2563 ติดตามเฝา
ระวัง 

3 940 การจัดการเรยีน
การสอน 

อาจารยพิเศษ นักศึกษาแจงวาอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ พูดจาไมเหมาะสม ไม
ตรวจสอบคะแนนสอบของ นศ.ใหดี
กอนออกเกรด 

แจงผูบริหารคณะท่ีเก่ียวของ เพ่ือมอบ
ประธานหลกสตูร ดำเนินการแกไขตอไป 
ทราบวาไดมีการตักเตือนกันแลว 

25 ม.ค.2563 27 ม.ค.2563 

  
4 943 พฤติกรรมนักศึกษา นักศึกษา พนักงาน มจธ. แจงวานักศึกษาผูเขาใช

บริการหองฟตเนสของ มจธ. และสง
เสียงดัง พูดจาไมเหมาะสม ดุ ผูเขาใช
บริการอ่ืนๆ ทำใหหลายคนไมชอบใจ 
ขอใหชวยแกปญหาให 

แจงคณบดีคณะท่ีเก่ียวของ สงตอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาชวยตักเตือน 

31 ม.ค. 2563 5 ก.พ.2563 

  
5 962 ระบบคอมพิวเตอร ส.คอมพิวเตอร เขาใชงานระบบ My Protal ไมได 

และเน็ต ม. ชากวาเดิม 
แจง 111 ชวยติดตอและดูแล 4 มีค.2563 4 มีค.2563 

  
6 955, 

963 
พฤติกรรมการ
บริการของ
บุคลากร 

คณะ
วิทยาศาสตร 

สมัครเขาเรียน จนท.ภาควิชาจลุ
ชีววิทยา พูดจาประสานงานไมดี ขอ
เอกสารประวัตคิืนไมไดรับคืน  

แจงคณะวิทยาศาสตร รองคณบดฝีายบรหิาร
และหัวหนาภาควิชาประสานงานแกปญหา
เรียบรอยแลว 

26 ก.พ.2563 4 มีค.2563 

  
7 964 ระบบคอมพิวเตอร ส.คอมพิวเตอร สงสัยอีเมลจะถูก Hack ใหชวย

ตรวจสอบ 
แจง 111 ชวยติดตอและดูแล 18 มี.ค.2563 18 มี.ค.2563 

  



ลำดับ เร่ือง ประเภทเร่ือง ผูถูกรองเรียน เร่ืองท่ีรองเรียน การจัดการ / การแกปญหา วันท่ีรับเร่ือง วันท่ีไดรับการแกไข หมายเหตุ 

8 977 การจัดการเรยีน
การสอน 

อาจารย มจธ. ปดการเรียนการสอนปกติ ใหสอน
ออนไลนตั้งแต 18 มีนาคม แตยังมี
รายวิชาหน่ึง นัดนักศึกษาเขามาเรยีน
ตามปกต ิ

แจงรองอธิการบดีฝายบุคคล ประสานคณบดี
และหัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของดำเนินการยุติ
เรียบรอยแลว 

18 มี.ค.2563 18 มี.ค.2563 

  
9 994 การจัดการเรยีน

การสอน 
อาจารย มจธ. ปดการเรียนการสอนปกติ

เน่ืองจาก COVID19  ใหสอนออนไลน 
ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการ
จัดตารางสอนออนไลนไมใหมีความ
ซ้ำซอนเวลากัน 

แจงรองอธิการบดีฝายบุคคลเพ่ือทราบและ
ประสานคณบดีท่ีรับผิดชอบในรายวิชาท่ี
เก่ียวของเพ่ือบริหารจดัการแกไขปญหา
เรียบรอยแลว 

3 เม.ย.2563 3 เม.ย.2563 

  
10 997 การชวยเหลือ นศ. สำนักงาน

กิจการนักศึกษา 
(มจธ.)  

สอบถามเรื่องมาตรการชวยเหลือ นศ.ท่ี
เชาหอพักภายนอกท่ีอยูดานหนา
มหาวิทยาลยั 

เสนอรองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา ผาน
ผูอำนวยการสำนักงานกิจการนักศกึษา เพ่ือ
ประสานหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยหาทาง
ชวยเหลือและหาทางแนวทางเยียวยา นศ.
ตอไป 

7 เม.ย.2563 8 เม.ย.2563 

  
11 1002 

1047 
การจัดการเรยีน
การสอน 

มจธ.  นักศึกษาปริญญาเอก ไดรับผลกระทบ
จาก COVID19 ไมสามารถเสนอผลงาน
ทางวิชาการไดตามกำหนด จะมี
ผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา จึง
ขอความเชวยเหลือใหมีการอนุโลมให 

มหาวิทยาลยัไดหาทางแกไขดวยการขยาย
เวลาใหนักศึกษาอีก 1 ป และแจงใหผูปกครอง
ทราบเรียบรอยแลว 

18 พ.ค.2563 19 พ.ค.2563 ผูปกครองแจง
ขอบคุณมาใน
ระบบ
หมายเลขท่ี 
1047 

12 1063 ขอมูลไมเปนความ
จริง 

มจธ.  ขอใหตรวจสอบเรื่องนักศึกษาปรญิญา
เอกไมไดทำผลงานวิทยานิพนธดวย
ตนเอง  

ไดตดิตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิไปยังหมายเลข
โทรศัพทท่ีระบุไวในระบบ แตพบวาหมายเลข
ท่ีใหไวไมใชหมายเลขของผูรองเรียน และไม
ทราบเรื่องท่ีรองเรยีนน้ี 

4 มิย.2563 5 มิย.2563 มหาวิทยาลยั
จะไมรับ
แกปญหาเรื่อง
ท่ีไมมีมลูความ
จริง 

13 1064 การจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา 

สำนักงาน
กิจการนักศึกษา 
(มจธ.)  

นักศึกษาขอความชวยเหลือเน่ืองจาก
สถานการณ COVID19 ทำใหเก็บช่ัวโมง
กิจกรรมไมได ประกอบกับมีการปรับ
เกณฑกิจกรรม จึงขอใหทบทวนเรือ่ง
การปรับเกณฑกิจกรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณ 

เสนอรองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา ผาน
ผูอำนวยการสำนักงานกิจการนักศกึษา เพ่ือ
พิจารณาแกไขปญหาใหกับนักศึกษา 

7 มิย. 2563 7 มิย. 2563 

  
 


