
รายงานสถิติเรื่องรองเรียน รับฟงความคิดเห็นและการจัดการเรื่องรองเรียน  

ประจำป 2560 – 2564 

      
 

 

 

     ขอมูลเรื่องรองเรียนและความคิดเห็น ระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564  ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  
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สถิติเรื่องรองเรียนการทุจรติของเจาหนาท่ีและการรับฟงความคิดเห็น ประจําป 2560 - 2564 
จําแนกตามประเภทเรื่องรองเรียนและความคิดเห็น

2560 2561 2562 2563 2564



 ประเภทเรื่องรองเรียนและความคิดเห็น 

1. การบริการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกับระบบท่ีใหบริการของหนวยงานตางๆ เชนระบบ

สารสนเทศ การลงทะเบียน การใหบริการ Internet WIFI  ระบบประเมินการสอน ระบบขอมูลกิจกรรม 

เม่ือมีความลาชา ใชงานไมได หรือระบบไมเสถียร 

2. แนะนำการเรียนการสอน  ผูปกครองติดตอกรณีนักศึกษาสอบไมผาน  การขอคำแนะนำเก่ียวกับหลักสูตร 

หรือกิจกรรมนักศึกษา  การตัดเกรด  

3. เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษา  เก่ียวกับความประพฤติ การพูดจา การอยูในชุมชนของนักศึกษา 

4. การใหบริการหนวยงานภายนอก (sub-contract) เชน การใหบริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานทำความสะอาด แมบาน พนักงานขับรถยนต รานคาท่ีเปดขายอาหาร มีความบกพรองในหนาท่ี 

พูดจาไมสุภาพ เปนตน 

5. การใหบริการของหนวยงานภายใน (คน) เชน การบริการไมประทับใจ ความไมปลอดภัยของสถานท่ี 

ความลาชาในการดำเนินงาน ปญหาการสื่อสาร ปญหาการนัดหมาย  

6. สอบถามและขอมูล เชน ตองการทราบเรื่องราว หรือตองการติดตอบุคคลภายใน ตองการติดตอนักศึกษา 

หรือสอบถามการใหบริการท่ีเก่ียวของตางๆ เชนบริการทดสอบ บริการเครื่องมือสำหรับการบริการ

วิศวกรรมและวิจัย เปนตน 

7. เรื่องตรวจสอบท่ีไมมีมูลความจริง เชน เรื่องท่ีเขามาในระบบทุกเรื่องตองมีการตรวจสอบชื่อผูรองเรียนและ

ผูถูกรองเรียนวามีตัวตนจริงหรือไม  บางกรณีใหหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับไมชัดเจน ติดตอกลับแลว

หมายเลขถูกระงับการใชไปแลว หรือไมระบุตัวตนท่ีชัดเจนของผูรองเรียน มหาวิทยาลัยมีเง่ือนไขในการไม

จัดการเรื่องดังกลาวให  

8. เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเจาหนาท่ีทุจริต เชน การแจงเบาะแสพฤติกรรมท่ีสอเคาทุจริตตอหนาท่ี หรือการ

ขัดกันดวยผลประโยชน  การเรียกรับสินบนหรือเงินตอบแทน เปนตน  

ชองทางการรับเรื่องรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นบนเว็บไซต  

 



 

 

 



กระบวนการรับและจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

ชองทาง/วิธีการ 
รับฟงและเรียนรู 

วิธีการรับฟง ผูรับผิดชอบ ความถ่ี 
การจัดการขอรองเรียน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ เวลา ผูรับผิดชอบ 
1. โทรศัพท รับฟงและบันทึกขอรองเรียน 

ทางโทรศัพท 
เบอรสวนกลาง มจธ. 

02-470-8000 

กลุมงาน
สื่อสาร

เชิงกลยุทธ
และ

การตลาด 

ทุกวัน 1.1 รับขอรองเรียนโดยบันทึกลงในแบบฟอรม 
รับขอรองเรียน 

1.2 จัดสงขอรองเรียนใหหัวหนาหนวยงาน 
1.3 หัวหนาหนวยงานตอบขอรองเรียน 

-ทุกวันทําการ 
 

-ทุกวันทําการ 
-ทันที/ภายใน 3 วัน 

 

กลุมงานสื่อสาร 
เชิงกลยุทธและ

การตลาด 
-ผูปฏิบัติงาน 

-หน.งาน/ผอ. หรือ 
หน.หนวยงาน 

2. เคาทเตอร บริการ รับความตองการ/ขอรองเรียน
ผานสวนกลาง มจธ. 

ณ ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี 

กลุมงาน
สื่อสาร

เชิงกลยุทธ
และ

การตลาด 

ทุกวัน 7.1 รับขอรองเรียนโดยการบันทึกลงใน 
     แบบฟอรมท่ีกําหนด 
7.2 จัดสงขอรองเรียนให หน.หนวยงาน ผาน  
     หน.งาน 
7.3 หน.หนวยงานตอบขอรองเรียน 

-ทันที/ทุกวันทําการ 
 

-ทันที 
 

-ทันที/ภายใน 3วันทําการ 

กลุมงานสื่อสารเชิงกล
ยุทธและการตลาด 

และบุคลากร 
ของหนวยงาน 
หน.หนวยงาน 



ชองทาง/วิธีการ 
รับฟงและเรียนรู 

วิธีการรับฟง ผูรับผิดชอบ ความถ่ี 
การจัดการขอรองเรียน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ เวลา ผูรับผิดชอบ 
3. ชองทางรับเรื่องราว
รองทุกข (Website) 

ในระบบ Internet 
หนาเว็บไซต มจธ. 

http://www2.kmutt.ac.th/
index.aspx  

 
  

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
อํานวยการ 

ทุกวัน 5.1 รับขอมูลจากระบบ 
5.2 พิจารณา เสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝาย 
     บริหาร หรือ แจงหนวยงาน 
5.3 ติดตามขอรองเรียนตามสั่งการ และ แจง 
     ผูรองเรียนในระบบ 
5.4 ติดตามผลการดําเนินการ รายงาน 
     ผูบริหารและ แจงผูรองเรียน 

-ทุกวัน 
-ทันที/หรือภายใน 1 วัน

ทําการ 
-ภายใน 2 วันทําการ 

 
-ภายในเวลาอันสมควร 

-ผอ.สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

รายงานตอรอง
อธิการบดี และ

อธิการบดี   
(แลวแตกรณี) 

 

4. จดหมาย/บันทึก
ขอความ 

รับความตองการ/ขอรองเรียน 
และสรุปประเด็นสําคัญ 

ธุรการของ
ทุก

หนวยงาน 

ทุกวัน 2.1 ธุรการวิเคราะห/แยกประเภทขอรองเรียน 
2.2 เสนอผูบริหารฯ สั่งการ 
2.3 ดําเนินการแกใข 
2.4 รายงานผูบังคับบัญชา และแจงผูรองเรียน 

-ภายใน 0.5 -1 วันทําการ 
-ภายใน 1 วันทําการ 

-ภายใน 1 วัน 
-ภายใน 2 วัน 

-ธุรการ 
-ธุรการ 

-จนท.ผูดําเนินการ 
และผูบริหารตามสาย

การบังคับบัญชา 

5. กลองรับฟงความ
คิดเห็น 

รับความตองการ/ขอรองเรียน ผูปฏิบัติงาน
ของทุก

หนวยงาน 

1 ครั้ง/
สัปดาห 

4.1 รับขอรองเรียน 
4.2 คัดแยก เสนอ ผอ. สํานักอํานวยการ 
4.3 บันทึกเสนอ รองอธิการบดีอาวุโสฝาย 
     บริหาร 
4.4 หนวยงานท่ีเก่ียวของรับการดําเนินการ 
4.5 ติดตามผลการดําเนินการ 
4.6 รายงานผลการติดตามและแจงผูรองเรียน 

-ทุกเย็นวันศุกร 
-ทันที 

-ทันทีท่ีรับขอรองเรียน 
 

-ทันทีท่ีรับคําสั่ง 
-ภายใน 2 วันทําการ 
-ภายใน 3 วันทําการ 

เจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

-ผอ. สํานักงาน            
ผูอํานวยการ 
-ธุรการ/ผอ. 

-จนท.ท่ีรับมอบหมาย 
-จนท.ท่ีรับมอบหมาย 

6. แบบสอบถาม/แบบ
สํารวจความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม/แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ 

หนวยงาน 1 ครั้ง/ป ออกแบบสอบถาม ประเมินผล และ รายงาน -อยางนอย 1 ครั้ง/ป -หน.หนวยงาน 

http://www2.kmutt.ac.th/index.aspx
http://www2.kmutt.ac.th/index.aspx


     -2- 
 

3. แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันทุจริตและการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต มีดังนี้ 

(1) กําหนดบทบาทใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาท่ีในการปองกัน รวมท้ังกํากับดูแล และ
สอดสองการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริต 

(2) สรางความตระหนักในการรวมกันปองกันการเกิดทุจริตในหนวยงาน โดยไมเพิกเฉย ละเลย 
และขอใหแจงหรือใหความรวมมือในการสอบขอเท็จจริง หากมีกรณีทุจริตเกิดข้ึน  

(3) จัดทําแนวปฏิบัติในการปองกันฯ หรือจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือรณรงค และสรางความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในหนวยงาน  

(4) กําหนดใหหนวยงานภายในจัดทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามพันธกิจเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต พรอมท้ังแนวทางในการปองกัน เชน การจัดซ้ือจัดจาง การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การแตงตั้งกรรมการเพ่ือตัดสินผลในท่ีประชุมตางๆ การรับบริจาค เปนตน 

(5) กําหนดใหนํากลไกการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มา
กํากับการบริหารกระบวนการทํางาน เพ่ือใหเกิด Check Point ปองกันการเกิดทุจรติ  

(6) กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากร หากพบเห็นพฤติกรรมท่ีเขาขายการเกิดทุจริต ใหรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดของบุคคลนั้น และ/หรือ แจงศูนยรับเรื่องรองเรียน/รับฟงความคิดเห็นของ มจธ. 
(https://hermes.kmutt.ac.th/complain/login.aspx) เพ่ือใหผูเก่ียวของดําเนินการประสานผูบังคับบัญชา
ทราบเพ่ือจะไดตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในทันที และหาวิธีแกไขหากจําเปน 

(7) กําหนดกระบวนการดําเนินการทางวินัยดวยความเปนธรรม 
-  หากตรวจสอบขอมูลแลวเรื่องรองเรียนไมมีมูลความจริง มีการแจงกลับไปยังผูรองเรียน 
-  หากตรวจสอบขอมูลแลวมีมูลความจริง เสนอเขาสูกระบวนการทางวินัยตามขอบังคับ 

 มหาวิทยาลัย วาดวยการสอบสวน 
-  กําหนดบทลงโทษ  

 ถาไมเปนความผิดทางวินัย ใหตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายใน 
 กําหนดเวลา หรือ ทําทัณฑบน  
 ถาเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง สั่งใหภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน  
 และปลดออก   

(8) ใหการสนับสนุน ยกยอง ชมเชยใหรางวัล บุคลากรท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานสนับสนุน
การปองกันทุจริต และการขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                 สํานักงานอธิการบด ี                    ลาํดับท่ี...... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
 

แบบฟอรมรับขอรองเรียน/รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 

 
หนวยงานท่ีรับขอรองเรียน........................................................................................................................ 

ชือ่ผูแจง..................................................................วันท่ี.........................................เวลา...................... น.สถานะ
    นักศึกษา               พนักงาน/ลูกจาง มจธ.  บุคคลท่ัวไป 

สถานท่ีติดตอ............................................................... E-mail............................................................... 
โทรศัพท.......................................มีขอ รองเรียน/ความเห็น ดังตอไปนี้           คุณภาพ                 บริการ 

 รายละเอียด/สาเหตุ........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง        ลงชื่อ...........................................ผูยื่นเรื่อง 
       (...................................................)                                            (............................................)                                           

 

 
สําหรับผูบังคับบัญชา 

รายละเอียดในการแกไข............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
วิธีการแกไข................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

เจาหนาท่ีผูดาํเนินการ.........................................................ผลการดําเนินการ............................................ 
.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
แลวเสร็จวันท่ี........................................................... 

 

 
 
 



 
 

การบริหารจัดการเร่ืองรองเรียน 
Voice of Customer 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
 

1. รับขอรองเรียน/ความคิดเห็น    ผานชองทางการติดตอดังนี้ 
1.1 ติดตอโดยตรง 
1.2 ผานผูบริหารระดับสูง    ผอ. สํานักงาน/สวนงาน รับขอเสนอแนะหรือปญหานําไปแกใขในกรณีท่ี

เห็นสมควร หรือรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 
1.3 กรณีท่ี ผอ.รับขอมูลโดยตรง    พิจารณา..หากอยูในอํานาจการแกใขได ใหดําเนินการ  กรณีไมอยู

ในอํานาจ  ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
1.4 กรณีผูปฏิบัติรับขอมูล  ใหมีการบันทึกไวใหเปนระบบ  และเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ พรอม

ติดตามผลการแกใขปรับปรุง 
2. ทางโทรศัพท    ใหผูรับการติดตอดําเนินการตามขอ 1.2 และ 1.3 
3. บันทึกขอความ/จดหมาย    ใหผูรับการติดตอดําเนินการตามขอ 1.2 และ 1.3 
4. ชองทางรับเรื่องรองเรียนบนเว็บไซต    ผูรับผิดชอบพิจารณาลงบันทึกกรณีเปนเรื่องท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับ

งานท่ีหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบโดยตรง  เปนการแกใขปญหาปกติในงานประจํา
ผูรับผิดชอบจะบันทึกถึงหัวหนาหนวยงานนั้นๆ โดยตรง  สําเนารายงานรองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารเพ่ือ
ทราบ   กรณีเปนการแกใขปญหาระดับนโยบาย หรือมีผลกระทบตอผูใชบริการอยางมาก  หรืออาจจะมี
ผลกระทบตอองคกร  ใหบันทึกเสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร  พิจารณาสั่งการ 

5. แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสํารวจความพึงพอใจ    ใหแตละสํานักงาน  สวนงาน หรือ  สํานักงาน
อธิการบดี  ดําเนินการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายของการสํารวจในแตละเรื่อง 

6. ชองทางอ่ืนๆ   เชน   การประชุม  อบรม  สัมมนา จากระบบอิเล็กทรอนิกส   web site  ใหดําเนินการ
ตามขอ  1.2  และขอ  1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังการจัดการขอรองเรียน/การรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ  
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ผู้ ร้องเรียน / Voice of Customer 

จดหมายหนงัสอื ทางโทรศพัท์ ตู้ รับข้อร้องเรียน แบบสอบถาม/

แบบสาํรวจ 

มาร้องเรียน

ด้วยตนเอง 

รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทกุข์/ข้อเสนอแนะ 
โดย จนท.ธุรการของหนว่ยงาน หรือ ผู้ รับผิดชอบ 

รับแจ้ง และ ลงบนัทกึ 

วิเคราะห์เบือ้งต้น บนัทกึเสนอ 

ดําเนินการทนัที/ 

ไมเ่กิน 0.5 วนั 

วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงาน 
โดย ผอ.สาํนกังาน / สว่นงานหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พิจารณา และแจ้งความคืบหน้า

เบือ้งต้น(ทนัที/ไมเ่กิน 1 วนั) 

ตอบในระบบ/ 

แจ้งผู้ ร้องเรียน 

เร่ืองไมน่า่เช่ือถือ/ไมม่ีข้อมลู/ 

 

เร่ืองสาํคญั/เร่งดว่น เร่ืองทุจริต / การละเมิด 

ยตุิการดําเนินการ 

หนว่ยงานเก็บข้อมลู 

ดําเนินการปรับปรุงแก้ใข/รับฟัง

ข้อเสนอแนะ/แจ้งหนว่ยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 

แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ

นําเข้าสูก่ระบวนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง/รับฟังข้อคดิเห็น/ 

กรณีท่ีเป็นความลบัให้เสนอ ผู้บงัคบับญัชา   

(รองอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีอาวโุส 

 

หนว่ยงานเจ้าของเร่ือง 

 

สรุปผลและรายงาน 

ี  

แจ้งผู้ ร้องเรียน 

แจ้งผา่นระบบ 

รายงานผู้บงัคบับญัชา                  

(รองอธิการบดี/อธิการบด)ี 

ลายลกัษณ์อกัษร 

หนว่ยงานเก็บข้อมลู และนําไป              

ปรับปรุง/แก้ใข 

ลายลกัษณ์อกัษร 

ระบบรับข้อร้องเรียน 
Internet/Intranet 

หากพบเข้าขา่ยการกระทํา

ความผิดหรือทจุริต สง่เร่ืองเข้าสู่

กระบวนการสอบข้อเท็จจริงหรือ

กระบวนการสอบสวนทางวินยั 



 
 

แบบบันทึกรายการรับขอรองเรียน/รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
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ว.ด.ป. ช่ือผูรองเรียน/ผูใชบริการ 

ประเภท 

เรื่อง การดําเนินการ ผลการจัดการขอรองเรียน 

นัก
ศึก

ษา
 

บุค
ลา

กร
ภา

ยใ
น 

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

 
 

วันท่ีรับเรื่อง 

 

                 
ลงช่ือผูยื่นขอรองเรียน หรือ เสนอ
ความคิดเห็น 

 

 
เลือกประเภท

ของผูรองเรียน/
ผูใชบริการ 

 
 

 

 
ใสช่ือเรื่อง/ขอ
รองเรียน/ความเห็น
ของผูใชบริการ 

 

 
ระบุการดําเนินการ เชน เรื่องภายในกอง เสนอ ผอ.กอง/
สวนงาน พิจารณา แกใข สั่งการ หรือ เสนอ 
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือช้ันข้ึนไป 
กรณีท่ีเปนของหนวยงานอ่ืน ใหบันทึกสงตอใหหนวยงาน
น้ัน ๆ ดําเนินการแลว ติดตามผล 

 

 
บันทึกผลการจัดการขอรองเรียน หรือ ความเห็นของ
ผูใชบริการ Voice of Customer – กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีสง
ใหหนวยงานอ่ืนติดตามผลแลวทําการบันทึก เพ่ือให
ทราบวาหนวยงานท่ีรับเรื่องไปใครเปนผูรับผิดชอบ 

    - สืบหาความจริง / สืบหาขอมลู 
- เขาขายจรรยาบรรณ เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
- เขาขายทุจริต เสนอสอบสวนขอเท็จจริง และตัดสินโทษ  
 

สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร มจธ. 
แจงผลไปยังผูรองเรียน 
 

 


	รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนและการจัดการเรื่องร้องเรียน 2560_2564
	O45 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน 23.6.62
	กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
	สำหรับผู้บังคับบัญชา
	แล้วเสร็จวันที่...........................................................
	การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
	Voice of Customer
	แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน/การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี




