
                                                         

รายงานสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (O31) 

1. ช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ของ มจธ.  

        

หมายเหตุ  ในปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมีช่องทางผ่านหน้าเว็บไซต์เดิม และในปี พ.ศ. 2564  มีการปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์ใหม่เพ่ือรองรับการบริการลูกค้าทุกภารกิจได้มากข้ึน  



2. สถิติเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2563 

 

รายงานเรื่องร้องเรียนของระบบรับเรื่องร้องเรียน  มีเรื่องเข้ามาทั้งหมด 23 เรื่อง เมื่อวิเคราะห์เรื่องที่เข้าระบบมาแล้ว พบว่าเป็น
เรื่องท่ีซ้ำกันจำนวน 2 เรื่อง  เป็นรายการทดสอบระบบเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง  ดังนั้นเหลือเรื่องร้องเรียนและเสนอความคิดเห็น
ผ่านระบบ 18 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ่งรอ้งเรยีนทัง้หมด

ตัง้แตว่ันที ่01 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวันที ่31 

ธันวาคม พ.ศ. 2563

จ านวนทัง้หมด 23 เรือ่ง วเิคราะหจั์ดประเภทแลว้  เหลอื 18 เรือ่ง 

เลขที่ ผูถู้กรอ้งเรยีน วนัทีร่อ้งเรยีน สรปุ

เสนอแนะ
การบริการ

เร่ืองเก่ียวกับ
นักศึกษา

การบริการ
ระบบ IT

การบริการ
บริษัท Sub

พฤติกรรม
บุคคล เรือ่งรอ้งเรยีน

934 มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี, 23-01-63 9:59 1 การบรกิารรถรับส่ง

937 ธนัชพร บุญปี, ปกปิดชือ่ 23-01-63 14:37 1 เชงิชูส้าว ตรวจสอบแลว้ไมม่มีลู

940

อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ Gen111 ในเทอม 

1/2562, ปกปิดชือ่ 25-01-63 10:42 1 การสือ่สาร การใชว้าจา

943

(นักศกึษาทนุปรญิญาเอก ของคณะทรัพยากร

ชวีภาพ), ปกปิดชือ่ 31-01-63 16:07 1 การสือ่สาร การใชว้าจา

955 คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีะ, 26-02-63 14:18 1 เรือ่งซ า้กบั 963

962 ผศ. วราภรณ์ นพวงศ ์ณ อยุธยา, ปกปิดชือ่ 04-03-63 13:36 1 ระบบอนิเตอรเ์น็ตมปัีญหา

963 คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาจลุชวีะ, 04-03-63 23:12 เรือ่งซ า้กบั 955

964 ผศ. วราภรณ์ นพวงศ ์ณ อยุธยา, ปกปิดชือ่ 05-03-63 22:51 1 แจง้อเีมลถ์กู Hack

974 ส านักคอมพวิเตอร,์ 18-03-63 15:01 ทดสอบระบบเรือ่งรอ้งเรยีน

977 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า, 18-03-63 15:34 1 การจัดการเรยีนการสอนในชว่ง Covid

994 อาจารยส์อนเคม ีนักศกึษาปีที ่1, 03-04-63 9:22 1 การจัดตารางสอนออนไลนช์ว่ง Covid

997 ส านักงานกจิการนักศกึษา, 07-04-63 13:26 1 การชว่ยเหลอื นศ.ชว่ง Covid

1002 เรยีน อธกิารบด,ี 18-05-63 14:55 1 การขอต่อระยะเวลาศกึษาชว่ง Covid

1019 ทดสอบระบบรอ้งเรยีน, 19-05-63 16:36 ทดสอบระบบเรือ่งรอ้งเรยีน

1047 เรยีน อธกิารบด,ี 20-05-63 10:53 เรือ่งเดยีวกบั 1002 (ขอบคุณอธกิารบด)ี

1063

อนันต ์วัชรพงษ์วนิจิ นักศกึษาปรญิาเอก คณะ

พลงังาน, ปกปิดชือ่ 04-06-63 21:35 1 ขอใหต้รวจสอบการท าวทิยานพินธ์

1064 ส านักงานกจิการนักศกึษามจธ., 07-06-63 10:58 1 ความเห็นเกีย่วกบัการจัดเกณฑก์จิกรรม

1070 รปภ., 25-06-63 8:15 1 การขอผอ่นผันใหร้ถแท็กซีเ่ขา้ ม.

1074

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับเว็บไซตส์ าหรับการลงทะเบยีน

เรยีน, 29-06-63 17:42 1

1081 วราภรณ์ นพวงศ ์ณ อยุธยา, ปกปิดชือ่ 04-08-63 15:17 1 การใชว้าจาและการสือ่สาร

1085 กลุม่งานชว่ยเหลอืทางการเงนิแกนั่กศกึษา, 21-08-63 0:22 1

1086 TEST ทดสอบระบบ, 09-09-63 12:48 ทดสอบระบบเรือ่งรอ้งเรยีน

1090

พนักงาน?มหา?วทิยาลยั?สายสนับสนุนผูท้ า

หนา้ทีธ่รุการ ไมท่ราบชือ่? ส านัก?หอสมดุ, 03-11-63 9:47 1 ตรวจสอบแลว้ไมม่มีลู 

6 4 2 2 4

18

สรุปประเภทเรือ่งรอ้งเรยีน



สถิติเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 18 เร่ือง 

จำแนกตามประเภท 

 

 

3. รายงานจากการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับทจุริตของเจ้าหน้าที่  

          ในปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลจากทุกช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรับฟัง 

          ความคิดเห็นทุกช่องทาง  ไม่พบเร่ืองร้องเรียนจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่   

 

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

  

การบริการระบบ
คอมพิวเตอร์ 2

การบริการ Sub 
Contract 2

เรื่องเกี่ยวกับ
นักศึกษา 4

เสนอแนะการ
บริการของ
หน่วยงาน 6

พฤติกรรมบุคคล
2

ข้อมูลที่
ตรวจสอบแล้วไม่
พบความจริง 2



 

รายงานสถิติขอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ ประจำป พ.ศ. 2564 

1. ชองทางการรองเรียนผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนหนาเว็บไซตของ มจธ.  

   

     ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนของ มจธ. อยูที่หนาเว็บไซต kmutt.ac.th บริเวณดานลางของเว็บไซต  

       

    รูปภาพ ศูนยรับเรื่องรองเรียน สำหรับประชาชนและบุคคลภายนอก  มีการระบุเง่ือนไขการสงเรื่องรองเรียน/

รับฟงความคิดเห็น และ แจงมาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนใหกับผูมีสวนไดสวนเสียใหรับทราบ 

 



 

2.  สรุปเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะความคิดเห็น ผานระบบรับเรื่องรองเรียนหนาเว็บไซต ประจำป พ.ศ. 2564 

ในป พ.ศ. 2564  ถึงปจจุบัน มีรายงานเรื่องรองเรียนจากระบบผานระบบเว็บไซต จำนวน 4 รายการ         

  เรื่องรองเรียนท้ังหมด 
ตั้งแตวันท่ี 01 มกราคม พ.ศ. 2564 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
จำนวนท้ังหมด 4 รายการ 

    

   
   

   

   

      

      

เลขท่ี ผูถูกรองเรียน วันท่ี
รองเรียน 

 สวนของการวิเคราะหเร่ือง /การจัดการ 
วันปดงาน 

1111 มจธ.  
เรื่องกิจกรรมท่ีตองใหผูปกครองเขารวม
หรือมีสวนเก่ียวของ, 

29-01-64 
16:12 

 ประเด็น : แนะนำการจดักิจกรรมของหนวยงานในวันหยุด
เพ่ือผูปกครองจะมามสีวนรวมได     
การจัดการ : ผูรับเรื่องไดประสานหัวหนาหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ือตอบคำถามและสรางความเขาใจเรยีบรอย
แลว 
หมายเหต ุ; มีการดำเนินการลาชาเน่ืองจากในชวงดังกลาว
มีการปดระบบเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต 

11-2-64 
 

1112 คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ, 11-02-64 
10:22 

 ประเด็น : การขอผอนผันคาใชจายหลักสูตรท่ีเรียนในชวง
สถานการณโควิด 19    
การจัดการ : ประสานงานหนวยงานเสนอแนะชองทาง
ขอรับความชวยเหลือจากกลุมงานชวยเหลือทางการเงิน 
นศ.  

11-02-64 

1125 นางสาวพัฒตราภรณ บังศรี (ปกปดช่ือ) 
นักศึกษา 

12-03-64 
0:55 

 ประเด็น : ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมการขายของออนไลน
ของ นศ. คนเดียวกัน 
ผูรับเรื่องรับเรื่องเมื่อวันท่ี 12 มนีาคม 2564 เสนอรอง
อธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษาเพ่ือทราบและติดตอผู
รองเรียนใหรับทราบวาไดรับเรื่องแลว  
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษามอบสำนักงานกิจการ
นักศึกษาตรวจสอบขอเท็จจริงและประสานงานนักศึกษา
ใหแกปญหาใหผูรองเรียนตอไป  

19-3-64 

1126 พัฒตราภรณ บังศรี, (ปกปดช่ือ) 
นักศึกษา 

15-03-64 
23:05 

 

 

3. รายงานจากการตรวจสอบเร่ืองเกี่ยวกับทจุริตของเจาหนาที่  

ในป พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลจากทุกชองทางที่เปดรับเร่ืองรองเรียนและรับฟง 

  ความคิดเห็นทุกชองทาง  ไมพบเร่ืองรองเรียนจากการทุจริตของเจาหนาที่   


	o31 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะความคิดเห็น ปี พ.ศ. 2563
	o31 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนและเสนอแนะความคิดเห็น ปี พ.ศ. 2564

