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ค ำน ำ 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการ
ร้องทุกข์ ที่มีขั้นตอนก าหนดไว้ดังนี้ (๑) ขั้นตอนการปรึกษาหารือท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  (๒) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือ
ล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และ (๓) ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณแ์ละร้องทุกข์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ได้
วินิจฉัยและวางแนวทางปฏิบัติไว้  และแนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง   

ในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ ผู้จัดท าในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือให้มีการศึกษาและน าไปใช้ได้โดยสะดวก ซึ่งผู้จัดท าหวังว่า
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับส่วนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้น าหลักไปใช้ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

จัดท าโดย 
นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง  

นางสาวศศิธร สวัสดิ์แดง 
กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  
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สารบัญ 

 
เรื่อง                        หน้า 
 

ค ำน ำ 
สำรบัญ                                                      ก – ค 
 

บทที่ ๑ บทน า                          
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ                                                  ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์                                                                         ๔ 
๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                   ๕ 
๑.๔ ขอบเขต                  ๕  
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม                                                ๕ 
 

บทที่ ๒ การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์                 
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์            ๗ 
 ๑.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย            ๗ 
 ๑.๒ องค์ประกอบของผู้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของมหำวิทยำลัย                        ๘          
ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์         ๑๐ 

๒.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน                ๑๐ 
๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์                                    ๑๐             
๒.๓ กำรได้มำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์                                ๑๑                       
๒.๔ กำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์         ๑๒ 
๒.๕ กำรประชุมของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์          ๑๒ 
๒.๖ บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์          ๑๓ 
๒.๗ บทบำทหน้ำที่ของนิติกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอุทธรณ์       ๑๓ 

       และร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข 

 
เรื่อง                        หน้า 

 
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องทุกข์ 

ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องทุกข์           ๑๕ 
๑.๑ ควำมหมำยของกำรร้องทุกข์              ๑๕ 
๑.๒ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์               ๑๗ 
๑.๓ กำรยื่นร้องทุกข์              ๑๗ 

      ๑.๔ ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิร้องทุกข์            ๑๗  
๑.๕ สิทธิของผู้ร้องทุกข์              ๑๘  

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการยื่นร้องทุกข์              ๑๙ 
  ขั้นตอนที่ ๑ กำรปรึกษำหำรือท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้ร้องทุกข์         ๒๐ 

                กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์     
  ขั้นตอนที่ ๒ กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชำที่เหนือล ำดับกว่ำ        ๒๑ 

                ผู้บังคับบัญชำที่เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์                
  ขัน้ตอนที่ ๓  กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์          ๒๓  

ส่วนที่ ๓ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์                    ๒๕ 
๓.๑ กำรปรึกษำหำรือท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงผู้ร้องทุกข์          ๒๕ 
      กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์     

  ๓.๒ กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชำที่เหนือล ำดับกว่ำ         ๒๖ 
       ผู้บังคับบัญชำที่เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์                

 ๓.๓ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์           ๒๗ 
       ๓.๓.๑ เงื่อนไขกำรรับเรื่องร้องทุกข์           ๒๘ 
       ๓.๓.๒ ระยะเวลำในกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์          ๒๘ 
       ๓.๓.๓ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์         ๒๙ 

        ๓.๓.๔ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์        ๒๙ 
                                    ๓.๕ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจจำกค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรอุทธรณ์       ๓๐ 
                     และร้องทุกข์ 

 ๓.๔ กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย             ๔๑ 
 
 
 
 



 

ค 

 
เรื่อง                        หน้า 

 

บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
๔.๑ แผนกำรปฏิบัติงำน               ๔๒ 
๔.๒ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน              ๔๔ 
๔.๓ วธิีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน            ๔๘ 
๔.๔ จรรยำบรรณ/คุณธรรม ในกำรปฏิบัติงำน            ๔๘ 

บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 ๕.๑ ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ            ๔๙ 

๕.๑.๑ ปัญหำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์        ๔๙ 
๕.๑.๒ ปัญหำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมกำรอุทธรณ์        ๕๑ 
         และร้องทุกข์ 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ               ๕๓ 
 

บรรณานุกรม                  ๕๕  
ภาคผนวก                           ๕๗ 

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



  

๑ 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ  

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
   

“กำรร้องทุกข์” เป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

ในคู่มือเล่มนี้ “การร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย” เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ควำมเป็นมำกำรพิจำรณำร้องทุกข์ : หากพิจารณาย้อนไปตั้งแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ส่วนราชการ (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐) จนกระทั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนอกระบบ (ตั้ งแต่วันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง เป็นวันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ) นั้น  สามารถล าดับความเป็นมาเรื่องการพิจารณาร้องทุกข์ได้เป็น 
๒ ช่วง ดังนี้ 

๑. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นส่วนรำชกำร (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๑๒ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐)   

    ในช่วงที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนราชการ  จะมีบุคลากร ๓ ประเภท ดังนี้ ช่วงแรกมีบุคลากร 
๒ ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และต่อมามีเพิ่มอีก ๑ ประเภท คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการร้องทุกข์ของบุคลากรแต่ละประเภท มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

    ก. กำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๘ มำตรำ ๑๒๙ – ๑๓๐ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรกรณีที่
อำจร้องทุกข์ กำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ควำมคับค้องใจ ยกตัวอย่างเรื่องที่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
โดยอาจร้องทุกข์ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน๑ ดังนี้ 

 
 

                                                           
๑
 เป็นไปตามขอ้ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒  (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการกรณีทีอ่าจร้องทุกข์  

การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทกุข์ขอให้แก้ไขหรอืแก้ความคับคอ้งใจ 



  

๒ 

     (๑) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 

     (๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 
     (๓) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
นอกจากนี้ รวมถึงกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๒๙ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ 
                  จนกระทั่ง มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ประกำศเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) ระบุให้ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ได้แก่
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ)  ท าให้การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗๒ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก  
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในส่วนการร้องทุกข์จะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการร้องทุกขก์รณีทีต่นเอง
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 

 ข.กำรร้องทุกข์ของลูกจ้ ำงประจ ำ   เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๘ เรื่องการร้องทุกข์ ข้อ ๖๕ – ข้อ ๖๗  
 

                      ค. กำรร้องทุกข์ของพนักงำนมหำวิทยำลัย  จากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มมีการบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นมา  มหำวิทยำลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล 
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ของพนักงำนและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือมาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วย 

                                                           
๒

 มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตวิ่า “”หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วนิัยและ

การรักษาวนิัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอทุธรณ์และการรอ้งทกุข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาสถาบันอดุมศึกษา 
             เพือ่ประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธภิาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่ก าหนดภาระหน้าทีข่องต าแหน่ง
แต่ละต าแหน่ง โดยก าหนดภาระหน้าทีข่องหน่วยงานแทนก็ได้ 
             ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่เป็นการขัดหรอืแย้งกับทีบัญญัติไว้แลว้ในพระราชบัญญัตนิี้ หรือหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดตาม
มาตรา ๑๔(๓)  



  

๓ 

 

๒. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลออกนอกระบบ (เป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ) ตั้งแต่วันที่๑๗ 
ตุลำคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับใช้  

         หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๕ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๘๔  มหาวิทยาลัยไดอ้อกข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

          ในส่วนของการร้องทุกข์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒  โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวระบุให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ใช้ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนราชการจ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

      รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ในส่วนของการร้องทุกข์ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการร้องทุกข์ โดยยังคงหลักการ
เดิมอยู่  คือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มีสิทธิ
ยื่นร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 

      ขั้นตอนที่ ๑ ให้ผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) ปรึกษาหารือหรือท าความเข้าใจกับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์นั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจ
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น   ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  

      ขั้นตอนที่ ๒  หากผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือ
ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจงหรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์   
ซ่ึงเป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
 
 



  

๔ 

 

         ขั้นตอนที่ ๓ หากผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ได้แก้ไขปัญหาเรื่อง้องทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว   ผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
อีก  ก็ให้ร้องทุกข์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหาจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ซ่ึงเป็นไปตามข้อ ๒๙ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 ในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนในการร้องทุกข์ รวมทั้งเพ่ือตอบสนอง
แนวนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของส่วนงาน
และมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 
ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ในส่วนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาส่วน
งานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value for 
money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มี
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิด เผย/โปร่ ง ใส (Transparency) หลักการกระจาย  อ านาจ 
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
 

  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการร้องทุกข์ 
รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/
ส่วนงานให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข รวมทั้ง
ขั้นตอนในการร้องทุกข์ได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  
  ๓. เพ่ือใช้อธิบายรายละเอียดแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องร้องทุกข ์ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างไร 
เพ่ือมิใหผู้้ร้องทุกข์เสียสิทธิในการร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 



  

๕ 

 
 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้น ากรณีศึกษาจากการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
น าไปปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน   

๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
  ๓. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ว่าจะต้องด าเนินการ
อย่างไร หากผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมจากการกระท าหรือค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา 
  
๑.๔ ขอบเขต  
 

  การจัดท าคู่มือเล่มนี้  มีขอบเขตเพ่ือใช้ในการด าเนินการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มหิดลเท่านั้น  โดยรายละเอียดในคู่มือไดร้ะบุครอบคุลมถึงบทบาทหน้าที่ของของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และข้ันตอนการร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปัญหาและอุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข รวมถึงกรณีศึกษาเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์ 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 
 
 

 “ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล” หมำยถึง (๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๑  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ชื่อส่วนงาน)ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึง
พนักงานเงินรายได้ซึ่งส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และ
ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปจนครบการจ้าง) และ (๓) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ  
และลูกจ้างเงินรายได้ ) 
 
 
 
 



  

๖ 

 
  “คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์”  หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
“คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์” (ก.อ.ร.)” หมายถึง คณะกรรมการที่

ได้รับแต่งตั้งใหม้ีอ านาจหน้าที่ (๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เดิม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
 

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



 

๗ 

 
บทท่ี ๒ 

การบริหารจดัการเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข ์
 

  เนื้อหาในบทท่ี ๒ เกี่ยวกับการบริการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ และ ส่วนที่ ๒ การบริหาร
จัดการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

………………………………………… 
 

ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ 
 

๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

 
 
           มหาวิทยาลัย 

                  (อธิการบดี) 
 
           สภาคณาจารย์ 
 
 
          
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย        ส านักงานอธิการบดี           

 
     

 
 
 

 
       - งานบรหิารและธรรมาภบิาล ได้แก่ งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์บุคลากร 
         งานแก้ไขปญัหาเบื้องต้นเรื่องรอ้งทุกข์ 
       - งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
       - งานวินยัและบังคับคดี 
 

คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น จ านวน ๓๓ ส่วนงาน 
         (คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

กองกฎหมาย    

มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ๒๓ น่วยงาน 

หน่วยงานตา่งๆ ภายในส านักงาน ๒๒ หน่วยงาน 



 

๘ 

 
 

ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย   ส่วนการบริหารงานแต่ละส่วนงานจะมีคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น  

ในส่วนนี้  จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข ์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถือเป็นกระบวนการที่มีจุดประสงค์ต้องการให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์ กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ร้องทุกข์)  และน าไปสู่การยุติเรื่อง  
แต่ทางปฏิบัติที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของส่วนงานยังไม่สามารถที่ หาข้อยุติได้ และ
เป็นประเด็นปัญหาที่เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย โดยที่มิได้ผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยก่อน ด้วยเหตุผลนี้  
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้อธิการบดีในฐานะฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเป็นที่มาในการก าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
ในขั้นตอนที่ก าหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

๑.๒ องค์ประกอบของผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ในขั้นตอนที่ก าหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ 
ได้ก าหนดให้มีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  

๑. ผู้ด าเนนิการแก้ไขปัญหา : ปัจจุบัน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๙๒๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ระบุให้ 
“รองอธิการบดี” มีหน้าที่แก้ไขปัญหาการร้องทุกข์เบื้องต้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหา คือ รองอธิการบดี  (ซึ่งท าหน้าที่แทนอธิการบดี) 

๒. นิติกรเจ้าของส านวน เป็นนิติกรของกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการกองกฎหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบส านวน อันได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดการประชุม 
ท าหนังสือเชิญคู่กรณีมาชี้แจง สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นของที่ประชุมเสนอผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
พิจารณาและเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 



 

๙ 

 
๓. ผู้อ านวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน  
๔. ผู้อ านวยการหรือผู้แทนของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์   ให้ถือว่า

ผู้อ านวยการหน่วยงานหรือผู้แทนของหน่วยงานนั้นๆ เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาด้วย 
       ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในกระบวนการนี้ 
เมื่อเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว จะต้องศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมเอกสารหลักฐาน
เท่าที่ปรากฏ และจัดท าความเห็นเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณามอบหมายนิติกรสังกัดกอง
กฎหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบส านวน พร้อมรายงานให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ทราบว่ามีเรื่อง
ร้องทุกข์ท่ีอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย 
 
     ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารงาน 
 

       
สภา 

      มหาวิทยาลัย 
 
 
คณะกรรมการอุทธรณ์ 
       และร้องทุกข์ 
(สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 
 

    มหาวิทยาลัย 
                                                    (การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข)์ 

 
 

  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มี
หน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีความยุติธรรม 
มีความเป็นกลาง  มิอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

      ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 
  ๑. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  จ านวน ๓ คน 
๓. กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย์ จ านวน ๑ คน 
๔. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ ต าแหน่งวิชาการ จ านวน ๑ คน และต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๑ คน   
๕. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๑ คน  

และต าแหน่งประเภทสนับสนุน จ านวน ๑ คน 

รายงานผลค าวินิจฉัย 

ผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจผล
การแก้ไขของมหาวิทยาลัย 

พิจารณาสั่งการ 



 

๑๑ 

 

๖. กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน โดยให้กรรมการดังกล่าวเข้า 
ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ 
ด้านการบริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 
หรือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน 
 
๒.๓ การได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

      ตามข้อ ๘ วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน ๓ คน ให้เลือกจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุม
ก าหนด 
  ๓. กรรมการจากผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ จ านวน ๑ คน ให้เลือกจากที่ประชุมสภา
คณาจารย์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุมก าหนด 
  ๔. กรรมการจากผู้แทนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ประเภท ดังนี้ 
ข้าราชการต าแหน่งวิชาการ จ านวน ๑ คน ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป จ านวน ๑ คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๑ คน  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
จ านวน ๑ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน  โดยให้ส่วนงานด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนส่วน
งานทั้ง ๕ ประเภท  และให้ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละต าแหน่งของส่วนงาน มาประชุมเพ่ือเลือกกรรมการ
ทั้ง ๕ ประเภท  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามท่ีประชุมแต่ละประเภท
ก าหนด โดยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมแต่ละประเภทจะต้องไม่สังกัดส่วนงานเดียวกัน 
  ๕. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน  ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ๑ – ๔ เพ่ือท าการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/
หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมก าหนด 
 



 

๑๒ 

 

๒.๔  การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

  ตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อดังนี้ 
       (๑) วาระการด ารงต าแหน่ง 
              คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีวาระการด ารงแหน่ง ๒ ปี  และอาจได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้       

(๒) การพ้นจากต าแหน่ง  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี 
               ก. กรณีการพ้นต าแหน่งตามวาระ  
                    ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเดิม
พ้นจากต าแหน่ง 

  ทั้งนี้ หากกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่  
              ข. กรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
 ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนก าหนด  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
ประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ 
ผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามประเภทการได้มา ให้ถือว่าประธานหรือกรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด้วย 
 
๒.๕ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ 
 

  ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ก าหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไว้ดังนี้ 
  (๑) องค์ประชุม : การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
  (๒) กรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  : ในการประชุม ถ้า
ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน
ในการประชุม   
 
 



 

๑๓ 

 

(๓) กรณีมีการคัดค้านกรรมการ : ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือมีเหตุคัดค้านตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และประธานได้แจ้งกรรมการผู้นั้นมิให้เข้าประชุมแล้ว กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
  (๔) การวินิจฉัยชี้ขาด : การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม  ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
๒.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ 
ได้ก าหนดขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกข์ ไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้ร้องทุกข์
ได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว แต่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังท าให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์อยู่   ผู้ร้องทุกข์สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ยื่น
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับจากที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหา 

 
 

๒.๗ บทบาทหน้าที่ของนิตกิรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ 
 

  ตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ๒๕๖๑๓ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑) มีการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ออกเป็น ๒ ส านัก คือ (๑) ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (๒) ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย    
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ในส่วนภาระงานของส านักงานยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย ที่ระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  

ในการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนั้น  เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายเป็นส่วนใหญ่  ประกอบในโครงสร้างของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่มีเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกร ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ  ผู้บริหารจึงได้พิจารณามอบหมายให้นิติกรของกฎหมายท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 
                                                           
๓

 มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๖.๒ เร่ือง การปรับโครงสร้างการแบ่ง

หน่วยงานภายในของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 



 

๑๔ 

         ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้ 
(๑) การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น : ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ใน

เบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือไม่   
 (๒) การประสานงานเรื่องประชุม : ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับประธานและกรรมการ 

เพ่ือก าหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว 
(๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ : ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ (๑) จัดท าหนังสือเชิญ

ประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุทธรณ์เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
(๒) สรุปข้อเท็จจริงเรื่องอุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
และสภามหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงาน  ท าหนังสือเชิญผู้อุทธรณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง (๓) จัดท าร่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอที่ประชุม และน าเสนอค า
วินิจฉัยที่ได้ตรวจแก้ไขพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  และ 
(๔) จัดท าหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยถึงผู้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจมติดังกล่าว 

 
=================== 



 

๑๕ 

บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการร้องทกุข์ 

 
  เนื้อหาในบทที่ ๓ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ในหมวด ๓ เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

รายละเอียดในบทที่ ๓ นี้ จะแยกออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ร้องทุกข ์ ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข ์และ ส่วนที่ ๓ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  

 
 

====================== 
   

ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องทุกข ์
 

๑.๑ ความหมายของการร้องทุกข์  
ความหมายตามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 

๒๕๕๒ : การร้องทุกข์๔ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  การร้องทุกข์ตามความหมายของข้อบังคับฯ นี้ 
ไม่หมายความรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และ
การเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การร้องทุกข์๕ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการ
สั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ 

 

                                                           
๔

 ตามขอ้ ๔ ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอทุธรณ์และการรอ้งทกุข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕
 ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  



 

๑๖ 

 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อในกรณีที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์
ต่อ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ก.อ.ร.) ภายในสามสิบวันนับวันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 

นอกจากนี้ ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑: 
การร้องทุกข์๖ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ได ้

การร้องทุกข์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ยึดหลักความ
ยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นส าคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ๗ ดังนี้ 

(๑) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน แก้ไข หรือชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติของตนที่
เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเกิดความคับข้องใจอันจะท าให้ลดปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กรได ้

(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือความคับข้องใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตน และเปิดโอกาสให้ชี้แจงท าความเข้าใจ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเก่ียวกับการปฏิบัติของตนได้อย่างเหมาะสม 

(๓) ให้ข้าราชการมีทางระบายอารมณ์ และไม่แสดงออกในทางที่ไม่ถูกไม่ควร 
(๔) ให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม 

และเหมาะสม 
(๕) ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะ

เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖
 ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๗ ส านักพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ส านกังาน ก.พ., รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก ,(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 



 

๑๗ 

 

๑.๒ ผู้มีสิทธริ้องทุกข์  
 

       ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ คือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ข้าราชการ๘ พนักงานมหาวิทยาลัย๙ และ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย๑๐ 

 
๑.๓ การยื่นเรื่องร้องทุกข์  
 

เรื่องที่จะร้องทุกข์ จะต้องเป็นเรื่องที่ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น เรื่องการเลื่อนเงินเดือน  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เรื่องการมอบหมายภาระงาน เป็นต้น  
 
๑.๔ ระยะเวลาในการใช้สทิธิร้องทุกข ์
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๘ ได้
ก าหนดเรื่องการนับระยะเวลาร้องทุกข์  โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณ ี

กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์มีค าสั่งเป็นหนังสือ ให้นับระยะเวลา
การใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  ดังนี้ 

    - กรณีที่ผู้ร้องทุกข์รับทราบค าสั่ง ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวัน
ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
       - กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และผู้แจ้งได้แจ้งค าสั่งให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบกับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ร้องทุกข์แล้ว โดยให้ท าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อ
ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 
 

                                                           
๘

 ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ค านยิาม “ข้าราชการ” หมายความว่า “ข้าราชการพลเรอืนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” 

๙
 ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ค านิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า “พนักงาน

มหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๑  และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ และรวมถึงพนักงานเงินรายได้ซ่ึงส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และปฏิบัติงาน
อยู่ต่อไปจนครบการจ้าง” 
๑๐

 ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ค านยิาม “ลูกจ้างมหาวิทยาลัย” หมายความว่า “ลกูจ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล” 



 

๑๘ 

          - กรณีท่ีไม่อาจแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งได้โดยตรง  ให้มีหนังสือแจ้งพร้อม
ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ ณ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ร้องทุกข์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งและส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว   
แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา  ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์
ได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

กรณีที่ ๒ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือ ให้นับ
ระยะเวลาการใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์   โดยให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้
ทราบค าสั่งนั้น เป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

กรณีที่ ๓ กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์กระท าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด  ให้นับระยะเวลาการใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  โดยให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควร
ได้ทราบถึงการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 

๑.๕ สิทธิของผู้ร้องทกุข์  
 

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องทุกข์ ไว้ดังนี้  

ก. สิทธิคัดค้านกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยผู้อุทธรณ์จะต้องมี
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ร้องทุกข์  (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ (๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์เสียความเป็นธรรม 
      ทั้งนี้ การคัดค้านคณะกรรมการนั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่ เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
หนังสือร้องทุกข ์หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
  ข. สิทธิในการยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 
  ง. สิทธิในการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 
  จ. สิทธิในการถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทุกข์เสร็จสิ้น โดย
ผู้ร้องทุกข์จะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เมื่อได้ถอนร้องทุกข์แล้ว  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ให้เป็นอันยุต ิ
 



 

๑๙ 

ส่วนที่ ๒. ขั้นตอนการยื่นเรือ่งร้องทุกข ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ 

ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไว้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑    การปรึกษาหารือท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 

 
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นต้นเหต ุ   ผู้ร้องทุกข์  พอใจยุติเรื่อง 
 
      
 
 

ขั้นตอนที่ ๒    การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย 
 
  อธิการบดีส่ังการให้รองอธิการบดี (ท่ีได้รับมอบหมาย) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  องค์ประกอบผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังน้ี ๑. รองอธิการบดี (ท่ีได้รับมอบหมาย)  ๒. นิติกรเจ้าของส านวน 
  ๓. ผู้อ านวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน  ๔. ผู้อ านวยการหรือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
อธิการบดีวินิจฉัยและมีมติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

 
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)                ผู้ร้องทุกข์    
   

 

 

ขั้นตอนที่ ๓      การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์
 

     คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (โดยฝ่ายเลขานุการ) ตรวจสอบการรับเรื่อง   
 

 
 ไม่รับเรื่อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์      รับเรื่อง   
 

       คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันท่ีรับเรื่อง 
 
                         สภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการและมีมติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
   
 

                ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ             อธิการบดี  ผู้ร้องทุกข์  
        

                  ศาลปกครอง  

กรณีผูร้้องทกุข์ไม่ประสงค์ปรึกษาหารือ/ 
ไม่พอใจผลการปรกึษาหารอื  
ให้ผู้ร้องทกุข์ย่ืนเรือ่งถึงอธกิารบดี 

กรณีผูร้้องทกุข์ไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหา  
ให้ผู้ร้องทกุข์ย่ืนเรือ่งถึงคณะกรรมการอทุธรณ์ฯ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบผล 

กรณีไม่พอใจมติสภาฯ 

 



 

๒๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การปรึกษาหารือท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคแรก 
ได้ก าหนดขั้นตอนการปรึกษาหารือท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
เพื่อประสงค์ให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งกา รร้องทุกข์ กับ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (ในฐานะผู้ร้องทุกข์) เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน  ควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจ
กัน ฉะนั้นเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีปัญหา โดยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ  เนื่องจาก
การกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ
กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นให้โอกาสและ
รับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น  

ทั้งนี้ มีวิธีการปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน ดังนี้ 
    (๑) การพูดคุยท าความเข้าใจกัน : ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกขโ์ดยตรง 
    (๒) การยื่นเรื่องเป็นหนังสือ : หากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายื่นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์   

 
ขั้นตอนการปรีกษาหารือท าความเข้าใจ 

 
     ผูบ้ังคับบญัชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์     
 
 
 
                ผู้ร้องทุกข์                 ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า 

   ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตแุห่งการร้องทุกข์ 
                      (อธิการบดี) 

 
 

               พอใจยุติเรื่อง  
 
 
 

ไม่ประสงค์ปรึกษาหารือ/ 
ไม่พอใจผลการปรึกษาหารือ 



 

๒๑ 

 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสอง  
ได้ก าหนดขั้นตอนล าดับต่อไป ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจงหรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้มีหนังสือร้องทุกข์ถึง
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยหนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ
และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เ ห็นว่า
ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร  และ
ความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา (ที่ระดับต่ ากว่าคณบดี/ผู้อ านวยการ ได้แก่ หัวหน้า
ภาควิชา เป็นต้น) : ให้คณบดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ซึ่งที่ผ่านมา
ในทางปฏิบัติ  ส่วนมากคณบดีจะด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงมา
ประกอบการพิจารณาของคณบดี 

แต่ในทางปฏิบัติ หากผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาของคณบดี/ผู้อ านวยการ อีก ให้ผู้ร้องทุกข์
ยื่นมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่อไป 

(๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา (ระดับคณบดี/ผู้อ านวยการ) : ให้อธิการบดีในฐานะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

(๓) กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์สังกัดส านักงานอธิการบดี/ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  : ให้อธิการบดีในฐานะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

(๔) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากอธิการบดี : ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
                      ส าหรับในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ที่ผ่านมามีประเด็น
ปัญหาที่ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งเรื่องขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และท าให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่า
กระบวนการนี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยย่อมเข้าข้างผู้บริหาร (ระดับส่วนงาน) 
และเพ่ือให้กระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน  และเป็นไปตามที่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสองก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจึง
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐  



 

๒๒ 

ตัวอยา่งแบบหนังสือร้องทกุข ์ 
(ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย) 

 

  
         ที่อยู ่.......................................... 
         เบอร์ติดต่อ ................................ 

วันที่ ............................................ 
 
เรื่อง  ร้องทุกข์ กรณี .........(ใหร้ะบกุรณีว่าตนเองไม่ได้รบัความเปน็ธรรม หรอืมีความคับข้องใจเนื่องจากการ 

กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเรื่องอะไร เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปี....) 

เรียน อธิการบดี 
 
  ข้าพเจ้า (ชื่อ –นามสกุล) ............................... อายุ ... .ปี  สถานะ ....(เป็นข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ............ ปจัจุบนัด ารงต าแหน่ง ................. สงักัด ..........(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และส่วนงาน ) 
ขอร้องทุกข์ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณี ........................................................... ./มีความคับข้องใจกรณี
........................................... เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ( ระบุชื่อ-
นามสกุล) ....................................... ต าแหน่ง .................................. สงักัด................................... (โดยให้ผู้ร้องทุกข์
เขียนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญเรื่องร้องทุกข์ )......................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ................................... และข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุดังกล่าวเมื่อ
วันที่ .......................................(ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่าเรื่องนี้ผู้ร้องทุกข์ได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว หรือไม่ อย่างไร  หากผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ/ไม่พอใจผลการ
ปรึกษาหารือ  ให้ผู้ร้องทุกข์ระบุให้ชัดเจน) ................................................................................................................ 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหา ....(ให้ระบุความประสงค์ให้ชัดเจน) ........... 
.......................................................................................................................................................................... ........ 
(**กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างอิงเอกสารหลักฐาน  ให้แนบมาเอกสารหลักฐานมาประกอบด้วย)........................... 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................ผู้รอ้งทุกข์ 
       (..............................................................................)  
 
 



 

๒๓ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๑ เป็น
ขั้นตอนหลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ แล้ว และผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังท าให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์อยู่   ผู้ร้องทุกข์สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ยื่นหนังสือถึง
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับจากท่ีผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหา 
        ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องทุกข์ (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๙ ) ดังนี้ 
         (๑) การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้  
         (๒) ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือภายใน ๓๐ วันนับจากที่ผู้บังคับบัญชาที่
เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหา โดผู้ร้องทุกข์
สามารถยื่นหนังสือร้องทุกขโ์ดยตรงหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

  - กรณีท่ีมีผู้น าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง  : ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรา
รับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือ
วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
     - กรณีท่ีส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  : ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบ
รับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
        (๓) หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร  และความประสงค์ของการร้องทุกข์  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 

ตัวอยา่งแบบหนังสือร้องทกุข ์ 
(ขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์) 

 

  
         ที่อยู ่.......................................... 
         เบอร์ติดต่อ ................................ 

วันที่ ............................................ 
 
เรื่อง  ร้องทุกข์ กรณี .........(ใหร้ะบกุรณีว่าตนเองไม่ได้รบัความเปน็ธรรม หรอืมีความคับข้องใจเนื่องจากการ 

กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเรื่องอะไร เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปี....) 

เรียน ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
  ข้าพเจ้า (ชื่อ –นามสกุล) ............................... อายุ ... .ปี  สถานะ ....(เป็นข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ............ ปจัจุบนัด ารงต าแหน่ง ................. สงักัด ..........(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และส่วนงาน ) 
ขอร้องทุกข์ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณี ............................................................/มีความคับข้องใจกรณี
........................................... เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ( ระบุชื่อ-
นามสกุล) ....................................... ต าแหน่ง .................................. สังกัด................................... ( โดยให้ผู้ร้องทุกข์
เขียนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นรายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญเรื่องร้องทุกข์ )......................................................................  
................................................................................................................................................ .................................. 
โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ................................... และข้าพเจ้ าได้รับทราบเหตุดังกล่าวเมื่อ
วันที่ .......................................(ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่าเรื่องนี้ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องถึงอธิการบดีเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้ว  โดยผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก) …………….. 
................................................................................................................. ................................................................ . 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ แก้ไขปัญหา ....(ให้ระบุความประสงค์ให้
ชัดเจน) ........................................................................................................................................................... 
(**กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างอิงเอกสารหลักฐาน  ให้แนบมาเอกสารหลักฐานมาประกอบด้วย). 
 
       (ลงชื่อ) ......................................................ผู้ร้องทุกข์  
       (..............................................................................)  
 



 

๒๕ 

ส่วนที่ ๓ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามหลักการใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการที่ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพิจารณาร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งต้องไม่เกิน ๙๐ วัน  ซึ่งการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอ านาจของ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙)๑๑ โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งการ
ด าเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑๑๒   

ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการปรึกษาหารือ 
ท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ขั้นตอนที่ ๓ การ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และขั้นตอนที่ ๔ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

……………………………………. 
 

๓.๑ การปรึกษาหารือท าความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคแรก 
ระบุว่า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์กับผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา (ในฐานะผู้ร้องทุกข์) เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน  ควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน  
และเนื่องจากข้อบังคับฯ ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในขั้นตอนนี้ไว้  จึงเป็น
เรื่องการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ที่จะให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาจากผู้ร้องทุกข์ เพ่ือเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น 
 

                                                           
๑๑

 ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญตัิว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลัย 

อ านาจและหน้าทีเ่ช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพฒันาของมหาวิทยาลัย 
    ฯลฯ                                     ฯลฯ 
  (๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะอนกุรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในขอ้บังคับของ
มหาวิทยาลัย...  
๑๒  ตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “คณะกรรมการมีหน้าที่พจิารณาเรือ่งอทุธรณ์และ
เรื่องร้องทกุข์  พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรือ่งอทุธรณแ์ละเรื่องร้องทกุข์นัน้ต่อสภามหาวทิยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่เกี่ยวกับการอทุธรณ์และการร้อง
ทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 



 

๒๖ 

 

๓.๒ การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(ระดับมหาวิทยาลัย)  
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสอง 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่
ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ก าหนดให้มี
ผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ผู้ด าเนินการการแก้ไขปัญหา (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีให้ด า เนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ )  (๒) นิติกรเจ้าของส านวน 
(๓) ผู้อ านวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน และ (๔) ผู้อ านวยการหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์  

ทั้งนี้ การพิจารณาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
๑. รับฟังข้อเท็จจริง/ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ร้องทุกข์ และผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนตามที่ผู้ด าเนินการการแก้ไขปัญหาเห็นควร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แล้ว โดยระยะเวลาในการเข้าพบเพ่ือรับการซักถามและให้ข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดนั้น ให้เป็นไปตามเรื่องที่ร้องทุกข์
นั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่จะรับฟังจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ตามความสมดุลย์และเหมาะสม 

๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ให้ผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหามีอ านาจเรียกบรรดาเอกสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของส่วนงานหรือหน่วยงาน หรือเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แก้ไขปัญหามาเพ่ือสอบถาม
ข้อเท็จจริงได ้

๓. สรุปข้อเท็จจริงและวิเคราะห์  ให้ที่ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้หรือไม่ แล้วให้มีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
      (๑) ถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ถูกต้องตามกฎหมาย
และหรือเป็นธรรมแล้วให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 

    (๒) ถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่ถูกต้องและหรือ         
ไม่เป็นธรรม  ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือไม่เป็นธรรมนั้น  
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกขใ์ห้ถูกต้องและเป็นธรรม  

    (๓) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ        
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

๔. รายงานผลการด าเนินการถึงอธิการบดี : ให้ผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและมีมติต่อไป  หากผลเป็นประการใดแล้ว 
ให้อธิการบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์และผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพ่ือทราบหรือด าเนินการตาม
ผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 

 



 

๒๗ 

   

 
๓.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 
 

ขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 
 

 

ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ายังไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 

จากการการะท าหรือค าสั่งของผู้บงัคับบัญชา          คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

(โดยจะต้องเป็นเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว) 
 
 
 

     อนุมัติให้ถอนเรื่อง  ไม่รับเรื่อง   รับเรื่องไว้พิจารณา   
 
 
 

    แจ้งผู้ร้องทุกข์เป็นหนังสือโดยเรว็   พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จ 

ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันท่ีไดร้ับเรือ่ง 

 
 
 

         สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

                          เมื่อสภามหาวิทยาลยัได้วินิจฉยัและมีมตปิระการใด  
ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
   

   ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)   อธิการบดี                          ผู้ร้องทุกข์ 
 
 
 
 

           ศาลปกครอง 
 
 



 

๒๘ 

 

     ๓.๓.๑ เงื่อนไขการรับเรือ่งร้องทุกข์ 
 

              (๑.๑) ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย)  
      (๑.๒) ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
      (๑.๓) เรื่องที่จะรับไว้พิจารณาต้องเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกต้องในสาระส าคัญ โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการร้องทุกข์ให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทกุข ์
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้ผู้ร้องทุกขท์ราบโดยเร็ว 

 

      ๓.๓.๒ ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

  

               ตามมาตรา ๖๓๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาร้องทุกข์ของสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหนังสือร้องทุกข์  และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
กรอบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ระยะเวลาในการพิจารณาเรื ่องร้องทุกข์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ  จึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ 
วันนับแต่วันได้รับเรื่อง  

 
 

                                                           
๑๓

 ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรอืนใน

สถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนือ่งจากการกระท าหรอืค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ยกเวน้กรณกีารสั่งลงโทษ หรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นัน้มีสทิธิรอ้งทุกขต์่อสภาสถาบันอุดมศกึษาภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรอืได้รับค าส่ัง และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพจิารณา วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับทีอ่อกตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงตอ้ง ไม่เกินเก้าสิบวนั โดยจะต้องมีการ
ก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผูร้้องทุกข์มิให้ถกูกลัน่แกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการรอ้งทกุข์ 
       ในกรณทีี่ผู้รอ้งทกุข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวนิิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศกึษา หรือในกรณีที่ สภาสถาบันอุดมศกึษามิได้พจิารณาวนิิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีสทิธเิสนอเรือ่งรอ้งทกุข์ตอ่ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพจิารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอดุมศกึษา หรือวันที่
พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
       ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินจิฉัยเรื่องร้องทกุข์ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซ่ึงต้องไม่เกินเก้าสิบวนั  
       ในกรณทีี่ผู้รอ้งทกุข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวนิิจฉัยของ ก.อ.ร. หรอืในกรณทีี่ ก.อ.ร. มิได้ พิจารณาวนิิจฉัยให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
 



 

๒๙ 

 

      ส่วนกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อมาท าหน้าที่พิจารณาเรื ่องร้องทุกข์แทนสภามหาวิทยาลัย ) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ 
ระบุระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบผลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ระดับมหาวิทยาลัย) และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องเสนอค าวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกภายใน ๓๐ วัน (ซึ่งหากนับรวมกับ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์จะอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
 

       ๓.๓.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ 
 

    ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
      (๑) เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์น ามาแสดงให้เห็นว่าตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมจากการ
กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์  รวมทั้งค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์  

     (๒) เอกสารหลักฐานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาเหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่
เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข ์(ระดับมหาวิทยาลัย)  
      (๓) ค าชี้แจงและเอกสารหลักฐานของผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ รวมทั้ง 
ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
      (๔) หากมีกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจง 
(ถ้ามี) หรือขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องร้องทุกข์มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 
 

                ๓.๓.๔  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์
 

      คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว โดยค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมตไิด้ ๔ กรณี ดังนี้ 
       (๑)  ถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ถูกต้องตาม
กฎหมายและหรือเป็นธรรมแล้วให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 

    (๒) ถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่ถูกต้องและหรือ 
ไม่เป็นธรรม ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือไม่เป็นธรรมนั้น  
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม  



 

๓๐ 

    (๓) ถ้าเห็นว่าการกระท าของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น  ถูกต้องตาม
กฎหมายและหรือเป็นธรรมบางส่วน  และไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข หรือให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

    (๔) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม  ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

 
 

                ๓.๓.๕ กรณีศกึษาที่น่าสนใจจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

                    ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
                   กรณีศึกษาที่ ๑  กรณีการต่อเวลาราชการของข้าราชการ๑๔

   

 

ข้อร้องทุกข์ : ผู้ร้องทุกข์ (ซึ่งเป็นข้าราชการที่ครบเกษียณอายุงาน) ได้ยื่น 
หนังสือร้องทุกข์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้วยเหตุผลว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพราะไม่มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวมายังภาควิชาที่ผู้ร้องทุกข์สังกัด ท าให้คณาจารย์ในภาควิชาไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้
เสนอรายชื่อผู้ร้องทุกข์ เพ่ือจะท าการต่อเวลาราชการ  ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าสาขาที่ผู้ร้องทุกข์อยู่ เป็นสาขาวิชาที่ขาด
แคลน ท าให้ผู้ร้องทุกข ์มีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการ 

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : การต่อเวลาราชการของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้น

ปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ออกตามความในมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
  ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงาน เพ่ือแจ้งหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการเรื่องการต่อเวลาราชการ/การต่อเวลาการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน  และ
ก าหนดให้ส่วนงานน าเสนอผลการพิจารณาการต่อเวลาฯ มายังมหาวิทยาลัย  
    ในการด าเนินการของคณะ รับฟังได้ว่า   คณะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย  โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และน าเรื่องเข้าแจ้งเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  โดยประธานคณะกรรมการประจ าคณะ ได้แจ้งข้อมูลเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้
หัวหน้าภาควิชาได้ชี้แจงและให้ความเห็นต่อการต่อเวลาฯ ซึ่งหัวหน้าภาควิชาก็ได้ยืนยันกับที่ประชุมว่า “ไม่มีความ
ประสงค์ในการขอต่อเวลาราชการให้แก่บุคลากรในสังกัด”  และประธานคณะกรรมการประจ าคณะ ได้แจ้งว่า “ใน

                                                           
๑๔

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 



 

๓๑ 

ปีนี้ไม่มีภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน ขอต่อเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ที่ จะ
เกษียณอายุ และมีมติร่วมกันว่า ไม่มีการเสนอขอต่ออายุราชการและอายุงานของบุคลากรในคณะ”  และคณะจึง
ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอผลการพิจารณาให้ทันภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  หลังจากนั้น  ในการประชุมภาควิชา (ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ) 
หัวหน้าภาควิชาได้เสนอเรื่องนี้ให้มีการประชุม โดยได้ก าหนดให้เป็นวาระเพ่ือพิจารณา (ซึ่งมิใช่เป็นวาระเพ่ือทราบ) 
โดยหัวหน้าภาควิชาแจ้งที่ประชุมว่า “เรื่องการต่อเวลาราชการของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการนั้น 
คณะไม่ได้แจ้งหนังสือจากประธานคณะกรรมการด าเนินการเรื่องการต่อเวลาราชการประจ าปี ๒๕๕๖ ที่มีมาถึงหัวหน้า
ส่วนงาน ให้ภาควิชาทราบ และจากการประชุมคณะกรรมการส่วนงาน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน แจ้งที่ประชุมว่าไม่มีการเสนอต่ออายุของข้าราชการของคณะฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๖”  
  ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า  การร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนื่องจากคณะ ไม่ได้มีระเบียบ
ปฏิบัติที่แน่นอนเรื่องระยะเวลาเสนอความเห็นเรื่องการต่อเวลาฯ  และจะให้เวลาแก่ภาควิชาในการเสนอความเห็น
ต่อคณะเมื่อใด  ดังนั้นในกรณีนี้จึงปรากฏว่า  คณะได้มีการประชุมก่อนที่ภาควิชาจะประชุม  จึงก่อให้เกิดความ
ไม่เข้าใจของผู้ร้องทุกข์กับการพิจารณาการต่อเวลาฯของคณะและภาควิชา  และนอกจากนั้น  ในการที่มีการ
ประชุมภาควิชาหลังการประชุมของคณะนั้น  ท าให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนที่
ภาควิชามาประชุมซึ่งเป็นภายหลังการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ประเด็นในการพิจารณาของภาควิชา
เป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏว่าในรายงานการประชุมของภาควิชา เรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณา 
ซึ่งมิใช่วาระเพ่ือทราบ   

มติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของข้าราชการและ

ต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ที่จะเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของคณะ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   และดุลยพินิจการต่อเวลาปฏิบัติงาน หรือไม่ เป็นสิทธิของคณะ ทั้งนี้  
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะว่าในการนี้ถ้าเห็นสมควร คณะควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ
บทบาทในการรับฟังของภาควิชาก่อนที่คณะจะได้รับฟังความคิดเห็นที่แน่นอน  ส าหรับกรณีนี้เนื่องจากภาควิชาได้
มีการประชุมภายหลังคณะและการมีมติเรื่องนี้ได้ก าหนดไว้เป็นวาระเพ่ือพิจารณา (มิใช่วาระเพ่ือทราบ) ทั้งๆ ที่
คณะได้มีผลของการวินิจฉัยไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ร้องทุกข์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึงเห็นควรให้ภาควิชาทบทวนข้อเท็จจริงในการประชุมภาควิชาอีกครั้ง 

 

 
 
 
 
 



 

๓๒ 

 

  กรณีศึกษาที่ ๒   กรณีการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย๑๕  
          ข้อร้องทุกข ์: ผู้ร้องทุกข์ (ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบเกษียณอายุงาน)  
ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือขอร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ด าเนินการต่อเวลาปฏิบัติงานอันเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุ ดังนี้  กระบวนการพิจารณา
ความจ าเป็นของส่วนงานในการต่อเวลาปฏิบัติงานให้กับผู้ร้องทุกข์  แบบฟอร์มไม่ได้ระบุให้เสนอข้อมูลชั่วโมงเป็น
ชั่วโมงท าการ (ซึ่งจะมีจ านวนชั่วโมงท าการมากกว่าถึง ๔ เท่าเพราะเป็นการสอนในระดับปริญญาโทและเอก) 
จึงท าให้จ านวนชั่วโมงสอนมีความคลาดเคลื่อนไปเพราะเป็นการน าเสนอจ านวนชั่วโมงจริง  ก าหนดเกณฑ์พิจารณา
การต่อเวลาปฏิบัติงานของคณะ ในส่วนที่เป็นผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่
มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโดยมีวาระเพ่ือลงมติในเกณฑ์เรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เคยมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้ประชาคมของคณะได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการออกเกณฑ์การ
พิจารณาการขอต่อเวลาปฏิบัติงาน ของคณะดังกล่าวโดยแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์ก่อนก าหนดเวลาเสนอผลงานเพียง 
๒ สัปดาห์ เท่ากับเป็นการออกระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เป็นเรื่องที่ไม่อาจกระท าได้และ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอเวลาปฏิบัติงาน ทั้งๆที่เกณฑ์การพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุใช้ผลงาน
ทางวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุงานในวัน

สิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓   
  ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : หลังจากที่หัวหน้าภาควิชาได้มีหนังสือถึงผู้ร้องทุกข์ ปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์ 
ได้ลาพักผ่อนและมิได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ภาควิชา จนกระทั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาจึงแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานและให้ผู้ร้องทุกข์ ส่งผลงานทางวิชาการทั้งหมดภายในเวลาที่ก าหนด  
       ต่อมา ผู้ร้องทุกข์ ได้ท าบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชาเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอต่อเวลาปฏิบัติงาน  
และหัวหน้าภาควิชาได้บันทึกท้ายหนังสือถึงคณบดีเพ่ือให้คณบดีพิจารณา  โดยที่ไม่มีการประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา คณบดีจึงได้บันทึกลงในหนังสือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการ
และต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ความต้องการ ความจ าเป็นของภาควิชาและคณะ คุณสมบัติ อัตราก าลัง สาขาวิชาขาดแคลน เหตุผลความจ าเป็น
ในเบื้องต้นในการต่อเวลาปฏิบัติงาน   
        จากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ ตามองค์ประกอบ ๔ เรื่อง ปรากฏ
ว่าผลการประเมินของผู้ร้องทุกข์ ผ่านเพียง ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) วิเคราะห์ความจ าเป็นเกี่ยวกับภาระงาน และ 

                                                           
๑๕

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ ที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

 



 

๓๓ 

(๒) คุณสมบัติ  และไม่ผ่านใน ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) ผลการปฏิบัติงาน มีภาระงานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
๑,๓๘๐ ชั่วโมง/ปี จากการตรวจสอบภาระงานสอนของผู้ร้องทุกข์ ตามชั่วโมงจริง โดยไม่ได้คูณชั่วโมงท าการ จึงท า
ให้ภาระงานสอนเมื่อรวมกันแล้วต่ ากว่าเกณฑ์ของ กพอ. และ (๒) ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัยที่น าเสนอ 
อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ ๒ เรื่อง และด าเนินการส่งบทความไปที่วารสาร ๒ เรื่อง โดยทั้ง ๔ เรื่อง ไม่มีเอกสารรับรอง
ร้อยละของการมีส่วนร่วมในผลงาน) โดยผลงานทางวิชาการของผู้ร้องทุกข์  ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงทั้งผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ  ประกอบกับรองคณบดี (ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ) ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของผู้ร้องทุกข์ ในฐานข้อมูลของคณะ แล้ว พบว่า ไม่มีข้อมูลผลงานของผู้ร้องทุกข์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ จึงมีมติไม่ต่อเวลาปฏิบัติงานของ
ผู้ร้องทุกข์ โดยคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ ได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ โดยผลการพิจารณา
การต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ว่า ผู้ร้องทุกขไ์ม่ได้ต่อเวลาเนื่องจากมีผลงานวิชาการไม่ครบเกณฑ์ 
 

  ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความเห็น ๒ เรื่อง ดังนี ้
เรื่องที่ ๑ จากที่คณะได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องผลงานทางวิชาการเดิม (ปี ๒๕๕๓ และปี 

๒๕๕๔) ก าหนดผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นงานวิจัยระบุเพียงระดับ “ชาติ” เท่านั้น แต่ใน
ปี ๒๕๕๕  คณะกลับก าหนดเกณฑ์เป็นระดับ “นานาชาติ” โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ต่อเวลาปฏิบัติงานทราบก่อน
ล่วงหน้า และเกณฑ์ดังกล่าวขัดแย้งกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่างานวิจัยจะต้องได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

เรื่องที่ ๒ แม้ว่าตามข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดเพียงว่า การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานพิจารณาความจ าเป็นของส่วนงาน มิใช่สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขอต่อเวลา
ปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ก็ไม่มีระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงาน 
จะต้องผ่านการประชุมภาควิชา แต่เป็นแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาเป็นปกติ และเพ่ือให้กระบวนการ
พิจารณาความจ าเป็นการต่อเวลาปฏิบัติงานในระดับภาควิชาให้กับผู้ร้องทุกข์เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกัน
มาก่อน จึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารกลับไปทบทวนการกระบวนการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ 
หากในการปฏิบัติการของส่วนงานยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ก็น่าจะพิจารณาก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 
ส าหรับการปฏิบัติในคราวต่อไป 

มติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติเห็นควรให้คณบดีกลับไปทบทวนการด าเนินการต่อเวลา

ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ใหม่  ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะที่
ปฏิบัติกันมา   
 



 

๓๔ 

กรณีศึกษาที่ ๓ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน๑๖ 
ข้อร้องทุกข์ : ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม    

จากวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ได้ตกลงกัน ท าให้คะแนนที่ได้รับอยู่
ในระดับต่ ามาก ซึ่งไม่ตรงกับการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนในปีเดียวกัน เงิน
รางวัลประจ าปีในปีถัดไป การท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า และการต่อสัญญาจ้างงาน 

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (เป็นข้อบังคับที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้ก าหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การประเมินผลงาน และ ๒) การประเมิน
สมรรถนะ  

 

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : ก่อนการประเมินผลการปฏิบ ัต ิง านในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
หน่วยงานที่ผู้ร้องทุกข์สังกัดได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะบุคคลเพ่ือให้หัวหน้างานแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลังจากได้รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯแล้ว หน่วยงานได้จัดท า
ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

ทั้งนี้ ในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ได้แยกการประเมินเป็น ๒ ส่วน  
คือ  (๑) การประเมินผลงาน (Performance) รับฟังได้ว่าผู้อ านวยการได้จัดส่งหนังสือให้บุคลากร จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน พร้อมก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานล่วงหน้า ซึ่งในส่วนการประเมินของผู้ร้องทุกข์ หัวหน้ างาน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์ได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องคุณภาพและเวลา) แล้ว และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์  คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงไว้ โดย
พิจารณาจากข้อมูลหรือสถิติที่เก็บได้ตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และ(๒) การประเมินสมรรถนะ (เกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการท างาน) รับฟังได้ว่า การประเมินสมรรถนะในแต่ละหัวข้อ จะมีระดับที่ก าหนดไว้ และในแต่ละ
ระดับจะมีหัวข้อย่อยให้ประเมิน  โดยการประเมินแต่ละหัวข้อจะถูกตั้งค่าว่าในแต่ละดับจะต้องประเมินข้อย่อยเกิน
ครึ่งหนึ่ง จึงจะสามารถประเมินในระดับต่อไปได้  และหากประเมินในระดับใดต่ ากว่าครึ่ง ระบบจะล๊ อคโดย
อัตโนมัติ และไม่สามารถท าระดับต่อไปได้ 
 

                                                           
๑๖

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 



 

๓๕ 

  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ทั้ง ๒ ส่วนได้ดังนี้  ส่วนที่ ๑ การประเมินผลงาน
ได้คะแนน ๕๔.๖ (จากคะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะได้คะแนน ๙.๔๔ (จาก
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) รวมผลการประเมินทั้งหมดของผู้ร้องทุกข์ได้คะแนน ๖๔.๐๔ อยู่ในระดับพอใช้ และ
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๕๐  และหลังจากที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์เสร็จแล้ว  
คณะกรรมการประเมินได้แจ้งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
  ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าการที่ผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนประเมินต่ าตามที่ผู้ร้องทุกข์
กล่าวอ้างในหนังสือร้องทุกข์นั้น เป็นไปตามรูปแบบที่หน่วยงานได้ก าหนดการประเมินไว้ให้คณะกรรมการประเมิน
เป็นผู้ประเมินทั้งในส่วนการประเมินผลงานและการประเมินสมรรถนะออนไลน์ ซึ่งการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ที่ได้มีการตกลงกับผู้ร้องทุกข์ล่วงหน้าก่อนการประเมิน  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ แล้ว  ส่วนเรื่องการพิจารณาการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรนั้น 
เป็นการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง (เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา) ซึ่งขอบเขตการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะวินิจฉัยในข้อกฎหมายเท่านั้น   โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
มีมติเห็นควรยกค าร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 
 

   กรณีศึกษาที่ ๔   กรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ขั้นตอน 
: กรณีการเบิกเงินโครงการไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย๑๗    

   ข้อร้องทุกข์ : จากที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร 
และการสร้างเครือข่ายส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และด าเนินการวิจัยตามโครงการฯ นั้น ผู้ร้องทุกข์
อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งในระดับกล างและระดับสูง 
เกี่ยวกับการบริหารทุนวิจัยตามโครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร และการสร้างเครือข่ายส าหรับกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่ส่งผลกระทบเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ร้องทุกข์ในฐานะหัวหน้าโครงการ  

   การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
   หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเรื่องร้องทุกข์นี้เกี่ยวข้อง

กับ (๑) เรื่องการยืมเงินของผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (๒) การด าเนินโครงการที่กระทรวงมหาดไทยระบุให้มหาวิทยาลัยจะต้องถือปฏิบัติบริหารเงิน
งบประมาณท่ีได้รับมอบให้เป็นผู้เบิกเงินเสมือนเงินงบประมาณปกติ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป

                                                           
๑๗

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 



 

๓๖ 

ตามวัตถุประสงค์และหมวดรายจ่ายในงบประมาณของโครงการวิจัย โดยในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจะต้อง
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : จากที่กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาเขต
กาญจนบุรีด าเนินการวิจัย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๕๘ปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หัวหน้าส่วนงานได้
มอบหมายให้ผู้ร้องทุกข์ เป็นหัวหน้าโครงการ  แต่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ แตกต่างกับปีที่ผ่านมา 
(ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗) คือ กระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลถือปฏิบัติบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับมอบให้เป็นผู้เบิกแทน
เสมือนเงินงบประมาณปกติของตน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการของผู้ร้องทุกข์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้ 
   ช่วงแรก ช่วงที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ  (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ – วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) : ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ในการด าเนินโครงการของผู้ร้องทุกข์ประสบปัญหาเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ  
โดยในระหว่างกระบวนการดังกล่าว เงินงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้ถูกส่งมายังมหาวิทยาลัย  
จนคณะท างานต้องออกเงินค่าใช้จ่ายกันเองไปจ านวนมาก  ผู้ร้องทุกข์ในฐานะหัวหน้าโครงการได้ท าหนังสือถึง
หัวหน้าส่วนงานเพ่ือขอยืมเงินมาด าเนินโครงการ จ านวน ๙๖๒,๕๐๐ บาท โดยผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ท าสัญญายืมเงิน 
จ านวนดังกล่าว 
  หลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้เงินยืมมาด าเนินโครงการแล้ว  ผู้ร้องทุกข์ได้รับการทวงหนี้ครั้งแรกจาก
กองคลัง เพื่อแจ้งสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือของผู้ร้องทุกข์  ซึ่งผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบจะท าอย่างไร จึงต้องด าเนินการ
ตามที่เจ้าหน้าที่แนะน าดังกล่าว จนกระทั่งผู้ร้องทุกข์ได้ทราบเรื่องเงินจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้ส่งเงินมายัง
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว โดยสั่งจ่ายเช็คมายังมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ร้องทุกข์จึงได้สอบถามไปยังฝ่ายงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ว่าจะน าเงินส่วนนี้มาใช้หนี้เงินยืมให้หัวหน้าโครงการได้หรือไม่ แต่ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
แจ้งว่าไม่สามารถน าแทนกันได้  และให้ผู้ร้องทุกข์น าใบเสร็จมาส่งเงินยืมในนามของผู้ร้องทุกข์ต่อไป  
  หลังจากนั้น กองคลังได้มีหนังสือเร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมของผู้ร้องทุกข์มาเป็นครั้งที่สอง  และ 
ผู้ร้องทุกข์ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของกองคลัง และได้รับค าแนะน าให้ท าหนังสือขออนุมัติผ่อนผันการส่งคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย  ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้ท าหนังสือขออนุมัติผ่อนผันโดยผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นและได้เสนอถึง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายครั้ง  แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไม่ได้ลงนามให้ผ่าน  
  ช่วงที่สอง: ช่วงที่ส่วนงานได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ เป็นหัวหน้าโครงการ
แทนผู้ร้องทุกข์ (ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  การด าเนินงานโครงการของ 
ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ นั้น เนื่องจากระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการวิจัยตามแผนการด าเนินการระบุ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีปัญหาหลายเรื่องจึงไม่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จตาม



 

๓๗ 

กรอบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดได้  ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์  จึงได้ท าเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
ลงนามถึงกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้เหตุผลเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินโครงการ และระยะเวลาการปลูกพืชสมุนไพร  รวมทั้งได้ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องแผนงานและ
แผนงบประมาณให้มีความถูกต้องกับการด าเนินงานที่มีการแต่งตั้งนักวิจัยมาร่วมด าเนินงานด้วย และประมาณ
ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ คณะท างาน ได้ส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว  ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติตามท่ีแจ้งมาแล้ว 
       ส่วนในเรื ่องการเบิกจ่ายเงินของโครงการในช่วงที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ เป็นหัวหน้า
โครงการนั ้น คณะท างานได้ร่วมกันปรับงบประมาณให้เหลือ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามจ านวนที่ขอกันไปยัง
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการส่งใช้ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว   และยังคงเหลือในส่วนที่ผู้ร้องทุกข์  
(ในฐานะหัวหน้าโครงการเดิม) ต้องรับผิดชอบจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่สามารถส่งใช้ค่าใช้จ่ายได้ ยังมีปัญหา
เรื่องใบเสร็จไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
  ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าในประเด็นที่ ๑ เป็นประเด็นที่ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าหาก
เงินจากกระทรวงมหาดไทยมาจะท าให้สามารถส่งใช้เงินยืมของผู้ร้องทุกข์และสามารถบริหารเงินวิจัยได้นั้น 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเงินที่ผู้ร้องทุกข์ได้มาจากการท าสัญญาเงินยืม ถือเป็นเงินที่ระบุชื่อ  
“ผู้ ร้องทุกข์”  ส่วนเงินงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้มหาวิทยาลัย ถือเป็นเงินที่ ระบุชื่อ
“มหาวิทยาลัยมหิดล” นั้น  เงินทั้งสองดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากแหล่งเงินต่างกัน และการบริหารเงิน/การเบิก
จ่ายเงินทั้งสองดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยคนละฉบับ  ฉะนั้น ในประเด็นนี้ จึงไม่
สามารถน าเงินงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มาหักกลบ
ลบหนี้เงินยืมที่ระบุชื่อ “ผู้ร้องทุกข์” ได้  
  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์นี้ เกิดจาก
ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเรื่องการใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพียงแต่ติดตามสื่อสารโดยทางอีเมล โทรศัพท์และทางไลน์เท่านั้น จึงเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์ และท าให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่
เคยปฏิบัติมาในปีก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) ที่สามารถบริหารเงินงบประมาณได้เอง และปัญหา
ความไม่เข้าใจในการด าเนินงานโครงการของผู้ร้องทุกข์ จึงท าให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นและ
ระดับสูงเพิกเฉยไม่ยอมเซ็นให้มีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ซึ่งท าให้ผู้ร้องทุกข์ตกเป็นลูกหนี้เงินยืม 
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ เนื่องจากเอกสาร
การเบิกจ่ายของผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (เรื่องการยืมเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่องการด าเนินโครงการ
เป็นไประเบียบโครงการ โดยในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 



 

๓๘ 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑) จึงท าให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถลงนามเรื่องดังกล่าวได้ จึงมิใช่เรื่องที่ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นและระดับสูงเพิกเฉยต่อการบริหารทุนวิจัยของโครงการที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด 
 

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

กรณีศึกษาที่ ๕   กรณีการแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลอันเนื่องจาก 
ความคลาดเคลื่อนเรื่องระยะเวลาการจ้างงาน ๑๘ 

ข้อร้องทุกข ์: ตามท่ีส่วนงานได้มีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยว่า จากการตรวจสอบสัญญาการ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ที่จะเกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการจ้างงานของผู้ร้องทุกข์ คณะจึงได้เสนอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ไขระยะเวลาการจ้างของผู้ร้องทุกข์  
และรองอธิการบดี (ในฐานะปฏิบัติงานแทนอธิการบดี) ได้ลงนามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไขค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนระยะเวลาการจ้างของผู้ร้องทุกข์  จากเดิม “นับแต่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖” เป็น “นับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕”  ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 
  ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าตามสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลของผู้ร้องทุกข์ ข้อ ๑ ก าหนด ๕ ปี 
นับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  ซึ่งผู้ร้องทุกข์ยอมรับไม่ได้หากการแก้ไขค าสั่งหลังจาก
เวลาผ่านไปเกิน ๔ ปีแล้ว เป็นการออกค าสั่งหลังจากที่มีการร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด าเนินการ
ต่อเวลาปฏิบัติของผู้ร้องทุกข์ ที่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ และอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นการออก
ค าสั่งแก้ไขค าสั่งเดิมในกรณีที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นกับผู้ร้องทุกข์ 

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่

เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ ใช้บังคับ (ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)  ในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดระยะเวลา
การจ้างในสัญญา ดังนี้ (๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๑๐ ปี ให้ก าหนดระยะเวลาจ้างได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
(๒) ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไปให้ก าหนดระยะเวลาจ้างได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  (๓) ส่วนงานอาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาประกอบการก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ทั้งนี้  ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินวันครบเกษียณอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๗ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  (ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑) ก าหนดว่า 
“พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อครบเกษียณอายุงาน” 

                                                           
๑๘

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 



 

๓๙ 

        หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ แล้วนั้น  
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๙๗๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ส่วนงานเพ่ือทราบการ
ด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งต่อมา คณะได้แจ้งบุคลากรในคณะเพ่ือทราบเรื่องการ
แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย คณะได้ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดระยะเวลา
ส าหรับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ลูกจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในปีแรก ๒๕๕๑ และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับการบรรจุผู้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป  

ข้อเท็จจริงท่ีรับฟังได้ : ผู้ร้องทุกข์ได้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต่อ “คณะกรรมการพิจารณาการรับบรรจุผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”  โดยคณะกรรมการฯ ได้
ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องทุกข์ พบว่า ผู้ร้องทุกข์ เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 
อายุ ๕๖ ปี ๑๐ เดือน  ซึ่งเดิมผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มรับราชการครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๐  รวมอายุราชการ ๓๑ ปี ๒ เดือน  โดยผู้ร้องทุกข์จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕  เหลืออายุงาน ๔ ปี 
                  จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี จึงเป็นไปตาม
ประกาศของคณะที่ก าหนดระยะเวลาการจ้างไปจนถึงวันครบวันเกษียณอายุงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) รวม
ระยะเวลาจ้าง ๔ ปี และคณะกรรมการประจ าคณะ ได้มติเห็นชอบให้ผู้ร้องทุกข์กับข้าราชการและลูกจ้าง รวม
ทั้งหมด ๓๐ ราย เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมีระยะเวลาการจ้างตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ  
                          ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและ
ลูกจ้างของคณะที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๕ ราย รวมผู้ร้องทุกข์ด้วยในค าสั่งดังกล่าว
ระบุระยะเวลาจ้างนับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
                          จนกระทั่ง ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องเรียนถึงอธิการบดีเรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงาน และอธิการบดีได้
ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะทราบและท าค าชี้แจง  ซึ่งหลังจากคณะได้รับเรื่องและด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
พบว่าสัญญาจ้างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่จะเกษียณอายุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และใน
ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ของผู้ร้องทุกข์   ซึ่งข้อมูลระบุว่าผู้ร้องทุกข์เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔  ซึ่งจะต้องเกษียณอายุงาน ณ วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย  การจ้าง จะต้องสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕   แต่ในสัญญาจ้างการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระบุสิ้นสุดสัญญา  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖   ดังนั้น  ระยะเวลาการจ้างจึงคลาดเคลื่อนเกินไป ๑ ปี 
และไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ และ
ประกาศคณะ เรื่อง การก าหนดระยะเวลาส าหรับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ



 

๔๐ 

จากข้าราชการ ลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก ๒๕๕๑ ในการก าหนดระยะเวลาการจ้างต่อ
ต้องไม่เกินวันครบเกษียณอายุงาน   

ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเมื่อมีความผิดพลาดในการออกค าสั่งท าให้ค าสั่ง

ขัดต่อกฎหมาย  ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยย่อมมีอ านาจออกค าสั่งแก้ไขค าสั่งและสัญญาให้ถูกต้องตาม
กฎหมายได้  ทั้งนี้  ตามนัยของหลักกฎหมายและมาตรา ๔๓ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙๑๙   
                       ปัญหามีว่า  เมื่อทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกค าสั่งที่ขัดต่อกฎหมาย  มหาวิทยาลัย และ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกค าสั่ง  จะต้องรับผิดชอบแก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งเพียงใด  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า  
ในกรณีนี้ เป็นการออกค าสั่งในเรื่องการครบเกษียณอายุของข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย  
ตามกฎหมาย  และผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานภายไต้กฎหมาย ย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้องรู้หรือควรรู้
ว่า ตนเองจะต้องครบเกษียณอายุตามกฎหมายเมื่อใด ดังนั้น  ผู้ร้องทุกข์จึงไม่สามารถอ้างความผิดพลาดในการท า
สัญญาที่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องเกษียณอายุ มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้  ซึ่งในค าชี้แจงผู้ร้องทุกข์ที่ได้ให้การต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ก็ปรากฎว่า  ผู้ร้องทุกข์เองก็ทราบอยู่แล้วว่าตามกฎหมาย  ตนเองจะต้อง
เกษียณอายุ   ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติว่ า  ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้แก้ไขค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ร้องทุกข์ 
เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  และเห็นควรให้ยกค าร้องทุกข ์  

…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๙

 มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดว่า “ค าส่ังทางปกครองทีม่ีขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ยหรือผิดหลงเล็กนอ้ยนั้น  

เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมไดเ้สมอ ในการแก้ไขเพิม่เตมิค าสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบตามความแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอืน่ใดที่ไดจ้ัดท าขึ้นเนือ่งในการมีค าสัง่ทางปกครองดังกล่าวมาเพือ่การแก้ไขเพิม่เติมได้” 



 

๔๑ 

 
๓.๔  การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
 

          การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย : เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัย
ร้องทุกข์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นและ
ข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมตสิั่งการดังนี้ 
           (๑) สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
                    (๒) สภามหาวิทยาลัยมีมติแตกต่างจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
                         กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์  สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติเป็นอย่างอ่ืนจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัย 
 

 การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย :  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด ให้แจ้ง
ผู้ร้องทุกข์เพ่ือทราบและแจ้งผู้บังคับบัญชา (ทั้งผู้บังคับบัญชาระดับส่วนงานและผู้บังคับบัญชาระดับมหาวิทยาลัย) 
เพ่ือทราบหรือด าเนินการตามค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว  (ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๓๕ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
 

          ทั้งนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิดังนี้ 
(๑) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการ  : หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาของ

สภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  ให้ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ ต่อ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
(ก.อ.ร.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย   โดย ก.อ.ร. มี
ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ๙๐ วันนับแต่ได้รับเรื่อง 

ทั้งนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 (๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย : หากผู้ร้องทุกข์
ไม่พอใจในค าวินิจฉัยร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒๐ 

 
==================== 

                                                           
๒๐

 เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

๔๒ 

บทที่ ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
๔.๑ แผนการปฏิบัติงาน 
 

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เรื่องร้องทุกข์ ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์รวม 
๑๒๐ วัน (โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ ๓๐ วัน และช่วงที่ ๒ การ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รวม ๙๐ วัน) ดังนี้ 
 

 

กิจกรรม เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ช่วงที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเร่ืองร้องทุกข์ 
- ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็น
เรื่องอะไร เข้าเงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร พร้อมเสนอ
เรื่องไปยังรองอธิการบดีเพื่อเห็นชอบการ
ด าเนินการ 
- นัดประชุมผูด้ าเนินการแก้ไขปญัหา พร้อมนัด 
ผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อมาช้ีแจงข้อเท็จจริง 
- สรุปเสนอรายงานให้รองอธิการบดีเพื่อพิจารณา 
หากเห็นชอบ จะเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม
หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

                

ช่วงที่ ๒ การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
๑. การรับเร่ืองและตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ใน
เบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณต์ามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม ่  
๒.ประสานงานเร่ืองประชุม 
ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกรรมการเพื่อนัด
ประชุมเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โดยเร็ว 

๓. การประชุมเร่ืองอุทธรณ์ 
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ๑ เรื่อง จะมีการ
ประชุม ๔ ครั้ง ดังนี ้
- ครั้งท่ี ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของ
เรื่องอุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณา 
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

๔๓ 

 

กิจกรรม เดือนที่ ๑ เดือนที่ ๒ เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๔ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

- ครั้งท่ี ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช้ีแจง ได้แก่  
ผู้อุทธรณ์  ผู้บังคับบญัชาผูส้ั่งลงโทษ รวม
ผู้เกี่ยวข้อง 
- ครั้งท่ี ๓  พิจารณาร่างค าวินิจฉยั 
- ครั้งท่ี ๔ พิจารณาร่างค าวินจิฉัย 

๔. การเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการเสนอวาระเรื่องอุทธรณ์เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พร้อมท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๕.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
หลังจากฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลยัจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย   
ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือแจง้ผลการ
พิจารณาแกผู่้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาท่ีสั่ง
ลงโทษเพื่อทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 

 
 

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ขั้นตอนที่ ๑    การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 

 
ตรวจสอบและวิเคราะห์เร่ือง 

 
            ไม่รับเร่ือง      รับเร่ือง 
 
    มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบ    -เสนอรองอธิการบดีเพ่ือด าเนินการนัดประชุม 

- นัดผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือมาให้ข้อเท็จจริง 
- รายงานผลให้อธิการบดีเพ่ือสั่งการและมีหนังสือแจ้ง     
  ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ร้องพอใจ (ยุติเร่ือง)                           ผู้ร้องไม่พอใจ 
        

         

   ขั้นตอนที่ ๒    การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคระกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์ 
 

การตรวจสอบในเบ้ืองต้นเพ่ือรับเร่ือง 
 
 
      ไม่รับเร่ือง          รับเร่ือง 
 
   มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว     

       ประสานงานเร่ืองประชุม 
 

 
                                  จัดการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 
 

    เสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
 

                                   แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

ย่ืนเรือ่งถึงคณะกรรมการอทุธรณ์ฯ 



 

๔๕ 

  

 ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น  
ผู้เขียนจึงได้อธิบายรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ 

๑.๑ การตรวจและวิเคราะห์เรื่อง  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็น
เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา หรือไม่ อย่างไร   หากตรวจสอบแล้วเข้าเงื่อนไข ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์จะสรุปเรื่องเสนออธิการบดีเพ่ือมอบหมายรองอธิการบดีเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  และหาก
ตรวจสอบแล้วไม่เข้าเงื่อนไข เช่น เรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีหนังสือแจ้งขั้นตอนให้ผู้ร้องเรียนเพ่ือทราบ พร้อมแนะน าขั้นตอนการด าเนินการ
ที่ถูกต้อง     

๑.๒ การด าเนินการแก้ไขปญัหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ 
 หลังจากท่ีอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีด าเนินการแล้ว นิติกรที่ได้รับมอบหมายจะ
ท าเอกสารการประชุม ด าเนินการนัดประชุม พร้อมนัดผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  และเมื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ ให้นิติกรที่ได้รับมอบหมายสรุปเสนอรายงาน
เสนอรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณา  และหากรองอธิการบดีเห็นชอบตามที่เสนอ  ให้รองอธิการบดี เสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาและลงนามหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องร้องทกุข ์

๒.๑ การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง 
  การรับหนังสือร้องทุกข์ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่รับ
หนังสือร้องทุกข์ (หนังสือเปิดผนึก/ใส่ซองปิดผนึก)  โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
สามารถเปิดเอกสารตรวจสอบในเบื้องต้นได้ และให้ลงรับเรื่อง โดยบันทึกวันเวลาที่รับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน  
  ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์จะต้องท าเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมกับ
ส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งชุด โดยผู้ร้องทุกข์สามารถมายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  โดยผู้ร้องทุกข์จะใช้วิธี
ร้องทุกขด์้วยวาจาหรือส่งหนังสือเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มิได้ 

การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อพิจารณารับเรื่อง/ไม่รับเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบ
หนังสือร้องทุกข์ในเบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะร้องทุกข์ตามข้อ ๓๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม ่โดยมีเงื่อนไขการรับเรื่องดังนี้ 

(๑) ผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นเรื่องร้องทุกข ์จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ มีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ห้ามมิให้ผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าเรื่องอุทธรณ์แทน   
แต่ทั้งนี้ ไม่ห้ามหากเป็นกรณีที่ผู้ร้องทุกขใ์ห้ผู้อื่นมาส่งหนังสือร้องทุกข์ให้  



 

๔๖ 

(๒) หนังสือร้องทุกข์จะต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น และมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและ
ปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์   

 (๓) ผู้ร้องทุกข์จะต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้บังคับบัญชาที่ เหนือล าดับกว่า
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่ได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ก่อน   

ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุได้แก้ไขปัญหาและแจ้ง
ผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว  และผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหาให้มายื่นผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุ 

 

จากการตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์แล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะด าเนินการ ดังนี้ 

กรณีไม่เข้าเงื่อนไข :  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีหนังสือแจ้ง
ร้องทุกข์โดยเร็ว พร้อมรายงานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือทราบ   หากเป็นกรณีเรื่องร้องทุกข์ที่มี
ประเด็นว่าจะรับหรือไม่  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข ์เพ่ือพิจารณาว่าจะรับร้องทุกขห์รือไม ่

กรณีเข้าเงื่อนไข :  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  พร้อมท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
เพ่ือทราบ และให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค าชี้แจงมายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
โดยเร็ว   
 

๒.๒ การประสานงานเรื่องประชุม 
หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรให้รับ

เรื่องแล้ว  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะประสานงานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพ่ือก าหนดวันนัดประชุมเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว   โดยฝ่ายเลขานุการจะนัดประชุมล่วงหน้า ๔ ครั้ง เพ่ือสะดวกใน
การลงนัดของกรรมการแต่ละท่าน และหลังจากที่ก าหนดวันประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการ
ประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน เรื่องร้องทุกข์เพ่ือ
น ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ในการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ หากเป็นกรณีไม่
เร่งด่วนใช้วิธีส่งทางเมลมหาวิทยาลัย (กรณีกรรมการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย) และใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ 
(กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก)   แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

 
 
 
 



 

๔๗ 

 
 

๒.๓ การประชุมเรื่องอุทธรณ์ 
  จากที่ได้ก าหนดวันนัดประชุม ๔ ครั้งแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะก าหนดวาระการประชุมแต่ละครั้งภายใต้กรอบระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วันตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- การประชุมครั้งที่ ๑  ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ และก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะต้องด าเนินการ และระยะเวลาที่จะต้องเสนอค าวินิจฉัย
เข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หากการประชุมในครั้งนั้น มีการพิจารณามีเรื่องร้องทุกข์หลายเรื่อง อาจจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาชี้แจงก่อนก็ได้ 

- การประชุมครั้งที่ ๒  นัดผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือมาชี้แจง ได้แก่ ผู้ร้องทุกข ์ ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุการร้องทุกข์ รวมผู้เกี่ยวข้อง 

- การประชุมครั้งที่ ๓ ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างค าวินิจฉัย โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะก าหนดประเด็นพิจารณา พร้อมร่างค าวินิจฉัยมาเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
เพ่ือพิจารณา 

- การประชุมครั้ งที่  ๔  ประชุมเ พ่ือปรับแก้ไขร่าง พิจารณาร่างค าวินิจฉัย   กรณีที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างค าวินิจฉัยให้สมบูรณ์ 
  ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ครั้ง  สามารถปรับเปลี่ยนวาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 

๒.๔ การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย  
  การเสนอเรื่องร้องทุกข์เข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณานั้น จะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
๙๐ วันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะมีหน้าที ่เป็นผู ้ประสานและน าเสนอเรื ่องแจ้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุวาระเรื่องอุทธรณ์ พร้อมท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

๒.๕ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
หลังจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย

จากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะจัดท าหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องทุกข์ และผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพ่ือทราบโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีปัญหาการด าเนินการบางครั้ง หากส านักงานมหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยมาให้ช้า ก็จะส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้ง
ผู้อุทธรณ์และผู้ที่เก่ียวข้องล่าช้าตามไปด้วย           
 
 
 



 

๔๘ 

 

๔.๓ วิธกีารตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  เนื่องจากการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์  มีกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีระยะเวลาการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง
ที่มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องทุกข์ ๓๐ วัน และช่วงการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จนถึงเสนอเรื่องเข้าสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ๙๐ วัน  รวมระยะเวลาทั้งหมด ๑๒๐ วัน  ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
 

 

๔.๔ จรรยาบรรณ/คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื ้องต้นเรื ่อง ร้องทุกข์ ของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฉะนั้น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบส านวน คือ นิติกร จึงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

(๑) หลักโปร่งใส :  การปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา  
(๒) หลักนิตธิรรม  เนื่องจากการปฏิบัติงานเรื่องอุทธรณ์มีความเก่ียวข้องกับกฎหมาย ฉะนั้น 

ในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ  

(๓) คุณธรรม/จริยธรรม :  การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นจรรยาบรรณวชิาชีพด้วย 
  นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังต้องค านึงหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือ
คุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์  โดยทาง
ปฏิบัติ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ที่จะต้องไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ ถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากเหตุแห่งการร้องทุกข์  และเนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ให้มีความชัดเจน  โดยยังเป็นประเด็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป 

============ 
 

 



 

๔๙ 

บทที่ ๕  
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 

 
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล นี้  ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ แนวทางแก้ไข 
โดยแบ่งเป็น ๒ เรื่องดังนี้   ๑. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ของ
มหาวิทยาลัย และ ๒. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
   

๕.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
 

๕.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ 
   

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ปัญหาระยะเวลาการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของ
มหาวิทยาลัย 
 

สาเหตุของปัญหา - เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การ อุทธรณ์และการร้ องทุกข์  พ.ศ .  ๒๕๕๒ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้ระบุ
ระยะเวลาการด าเนินการไว้ชัดเจน จึงท าให้การพิจารณาล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
(๑) ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการให้ผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับเรื่องร้องทุกข์  
(๒) เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยเพ่ือปรับแก้ไขข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ 

๒. ปัญหากรณีที่มหาวิทยาลัยส่ง
เรื่องร้องทุกข์ให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเอง 

สาเหตุของปัญหา – เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐ ระบุให้
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่ารายงานผลการด าเนินการไปยัง
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์  และปัญหาที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้
แจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมส่งรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการที่ผู้ร้องทุกข์
จะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เอง 



 

๕๐ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
๑. เรื่องนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้น า
ปัญหาดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพ่ือพิจารณา โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีหนังสือที่ 
ศธ ๐๕๑๗.๐๑๙/อธ ๓๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงอธิการบดี
เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ว่า ตามหลักในการร้องทุกข์นั้น 
ให้ผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น โดยหนังสือร้องทุกข์
ของผู้ร้องทุกข์จะต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ ที่
จะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง และตามข้อ ๒๕ 
ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ไว้ กล่าวคือ 
ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ก่อน และตามวรรคสองของข้อ ๒๕ ดังกล่าว ได้ก าหนดว่า 
หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหาของผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
ต้นเหตุฯ ก็ให้ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
      ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ชี้แจงว่า ข้อ ๒๕ 
วรรคสองของข้อบังคับฯ มีความมุ่งหมายว่าให้ผู้บังคับบัญชาที่
เหนือล าดับกว่าฯ มีโอกาสที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาอีกชั้นหนึ่ง
ก่อน  และหากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการแก้ไขของผู้บังคับบัญชาที่
เหนือล าดับกว่าฯ ก็ให้ผู้ร้องทุกข์นั้นเองเป็นผู้ยื่นหนังสือร้องทุกข์
ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
๒. เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕  

 

 
 
 
 



 

๕๑ 

       ๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกขข์องคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ปัญหากรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง 
ร้องทุกขถ์ึงคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ โดยมิผ่านการแก้ไขของ
มหาวิทยาลัย 

สาเหตุของปัญหา - ผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยตรงถึง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยที่มิได้ด าเนินการยื่น
เรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุแหงการร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและร้องทุกข์จะต้องแนะน าให้ 
ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องร้องทุกข์   

๒. ปัญหากรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง 
ร้องทุกขถ์ึงคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาก าลัง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว 

สาเหตุของปัญหา - ผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายหลังจาก
ที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ได้สั่งการให้ส่วนงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่ขณะที่ส่วนงานก าลัง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องทุกข์กลับมายื่นเรื่องร้องทุกข์ถึง
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ  
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
เรื่องนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้มีมติว่า หากเป็น
เรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ จะยังไม่อาจน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ และเห็นควรให้ชลอการ
พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓. ปัญหาการเริ่มนับระยะเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ 

สาเหตุของปัญหา – ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๑ ระบุให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว  โดยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์แล้ว และได้มีหนังสือ
แจ้งผู้ร้องทุกข์เพ่ือทราบ แต่มิได้ระบุสิทธิให้ผู้ร้องทุกข์มายื่น
หนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  จึงเป็นปัญหาว่า



 

๕๒ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การนับระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์จะเริ่มนับจากเมื่อใด 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การนับระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะเริ่มนับจากวันที่ผู้ร้องทุกข์
ได้มาใช้สิทธิร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าฯ ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์ และผู้ร้องทุกข์ได้
รับทราบผลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ซึ่งผู้ร้องทุกข์
จะต้องมาใช้สิทธิร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับวันที่ได้รับแจ้ง 
(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  ถ้าผู้ร้องทุกข์มายื่นร้องทุกข์
ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒  การนับระยะเวลาการ พิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะนับตั้งแต่วันที่  ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วัน (ครบวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  

๔.  ปัญหาการ เสนอเรื่ อง เข้ าสภา
มหาวิทยาลัยตามก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  มีผลต่อระยะเวลา
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

สา เหตุ ของปัญหา  –  การ เสนอเรื่ อง ร้ อ งทุ กข์ เ ข้ าสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายในกรอบระยะเวลา ๓๐ วัน 
นับจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาใน
กรอบ ๖๐ วัน  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรอบระยะเวลาการ
เสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันทุก
เรื่อง โดยขึ้นอยู่กับวันที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น หาก 
ผู้ร้องทุกข์ยื่นรื่องร้องทุกข์วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ การเสนอ
เรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน นับ
จากวันที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้รับเรื่อง (ครบ
ระยะเวลาการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย วันที่  ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒) และจากการตรวจสอบตามก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  คือ วันพุธที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  หากเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยในวัน
ดังกล่าวจะเกินกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้  จึง
ต้องเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และปัญหาตรงนี้มีผลท าให้การ



 

๕๓ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และสภามหาวิทยาลัยมี
ระยะเวลาน้อยกว่าเดิม   
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่มีพยานหลักฐานที่จะต้องพิจารณา
จ านวนมาก  และต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการ
จะเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาการ
น าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย   

 

      
   

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

  จากที่ผู้เขียนได้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ เพ่ือเรียบเรียงเป็นคู่มือส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและขั้นตอน
การร้องทุกข์ อันที่จะเป็นประโยชน์ที่ท าให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถเข้าใจกระบวนการเรื่องร้องทุกข์มาก
ยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการยื่นร้องทุกข ์รวมถึงลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ และประกาศฯ ยังมีความไม่ชัดเจน และยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะต้องน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้เขียนเห็นว่าในข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ยังมีประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

(๑) เรื่องการให้ความคุ้มครองพยาน/คุ้มครองผู้ร้องทุกข์  ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่
ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์มายังมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คือ ผู้บังคับบัญชาจะ
รู้สึกไม่พอใจผู้ร้องทุกข์ในฐานะผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาและจะพยายามบีบบังคับ/กดดันผู้ร้องทุกข์ในรูปแบบต่าง เช่น 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายภาระงาน  เป็นต้น จึงท าให้กระบวนการเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่กลับท าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์มีความขัดแย้งกันมากข้ึน   แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การด าเนินการไม่ว่าจะในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยก็ดี หรือในการด าเนินการของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ก็ดี  ได้พยายามด าเนินการโดยค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องให้มีความเข้าใจกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และค านึงเพ่ือมิให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา อันเนื่องมาจากการร้องทุกข์   โดยประเด็นนี้ ผู้เขียนได้พยายามน าเสนอ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือรับทราบปัญหาและน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข



 

๕๔ 

หลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้การบริหารงานมีความธรรมาภิบาล  

(๒) เรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  โดยที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุค านิยาม “การร้องทุกข์” 
หมายความว่า การร้องทุกข์กรณีที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่รวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  และ
ในข้อบังคับฯ มิได้ระบุว่าผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้บังคับบัญชาระดับใด  ท าให้มีการตีความค าว่า 
“ผู้บังคับบัญชา” รวมหมายถึง อธิการบดี ด้วย และในปัจจุบันเนื่องจากมีค าสั่งของอธิการบดีในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นค าสั่งลงโทษทางวินัย ตัวอย่างเช่น ค าสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุ 
ได้แก่ มีมลทินหรือมัวหมอง  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรังปรุงติดต่อกัน ๒ ครั้ง ๒๑ รวมทั้ง
ค าสั่งอ่ืน เช่น ค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิด  ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น และ
จากค าสั่งของอธิการบดีดังกล่าวมีผลที่ท าให้ผู้ถูกค าสั่งเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกค าสั่ง
มีสิทธิร้องทุกข์ได้   แต่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวยังคงมีประเด็นปัญหาตามมา กล่าวคือ กรณีท่ีมีค าสั่ง
ให้ออกจากงาน จะท าให้ผู้ถูกค าสั่งพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และท าให้ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะ
ร้องทุกข์ตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ได้  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ายังเป็นประเด็นปัญหาที่ควรจะได้มีการปรับปรุงและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 
================== 

                                                           
๒๑

 ตามข้อ ๔ ของตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือสั่งให้ออกจากงานกรณีไม่

สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



 

๕๕ 
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ภาคผนวก 

หน้า 

ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒       ๕๘ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                  ๖๙ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอน          ๗๐ 
ที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการ 
๑. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์               ๗๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑   



 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอุทธรณคําสั่งลงโทษและการ     
รองทุกขกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนธรรมและ
ถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) และ (๑๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ และหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๖๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ.  
๒๕๕๒” 
 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอทุธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 (๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนีใ้หใชขอบังคบันี้แทน 
 

 ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”     หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 “มหาวิทยาลัย”            หมายความวา     มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๒ 

 “ขาราชการ”   หมายความวา     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน)ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงาน         
เงินรายไดซ่ึงสวนงานไดจางใหปฏิบัติงานอยูกอนวันที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับและยังไมครบกําหนดการจางใหเปนพนักงานเงินรายไดและ
ปฏิบัติงานอยูตอไปจนครบการจาง 

“ลูกจางมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ลูกจางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา     คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
 “ประธาน”            หมายความวา      ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

“การอุทธรณ”       หมายความวา      การอทุธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั  

 “การรองทุกข”     หมายความวา       การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือ      
มีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการ        
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

 ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเร่ืองใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับในเรือ่งนั้น 
 

ขอ ๖  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานัน้เปนวนั
เร่ิมนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

 ขอ  ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 

 ขอ  ๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย  
(๑)   ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากพนกังานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร  จํานวนสามคน 
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชกิสภาคณาจารย จํานวนหนึ่งคน 
(๔)   กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ ตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และตําแหนงประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน   
(๕)  กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน 
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 ๓ 

 
(๖)  กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัยเทานั้น 
(๗)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผูทรงคณุวุฒิที่มีประสบการณดานการ

บริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวนสองคน 

ใหคณะกรรมการตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได 
 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๙  คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมได 
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง 
กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ

ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม  
 ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด  ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือก
กรรมการใหมแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนประธาน
หรือผูซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตามขอ ๘ (๒) – (๖) 
พนจากตําแหนงตามประเภทการไดมา ใหถือวาประธานหรือกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการดวย 
 

 ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ีสิทธิเขารวม
ประชุม  จึงจะเปนองคประชมุ   
 ในการประชุม  ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๕ 
และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูนั้นมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข  พรอมเสนอความเห็นและ      
ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 ๔ 

หมวด ๒ 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 

 ขอ ๑๒ การอทุธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี ้

ยกเวนในกรณขีาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 ขอ ๑๓ การอุทธรณคําส่ังลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได  และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําส่ัง 
 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาตนเองได           
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
 ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ         
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานั้นตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  
 

 ขอ ๑๔  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณและวนิัย ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรือ่งๆ ไป   

สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษพิจารณาแลวเห็นวา
พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไม
ระบุช่ือบุคคลก็ได 

 

 ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

(๑)   รูเห็นเหตกุารณในการกระทําผิดวินยัทีผู่อุทธรณถูกลงโทษ 
(๒)  มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินยัที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔)  เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรอืรวมบิดาหรอืมารดากับผูกลาวหา

หรือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
(๕)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ 
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ 
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 ๕ 

 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการ
ใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ  
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได 
 

 ขอ  ๑๖ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําส่ัง 
 ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษ  และผูแจงไดแจงคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลว  ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ          
ลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  โดยถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบ
คําส่ัง 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําส่ังลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน   
หนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา      
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ      
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําส่ังแลว 
 

 ขอ  ๑๗  การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งชดุ 
 การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได และ
ใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๑๘ 
 ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันยื่นหรือสงหนังสือ
อุทธรณ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม 
 เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
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 ๖ 

 ขอ  ๑๘ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๑๗ ใหผูบังคับบัญชานั้น
ลงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ แลวสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษจัดสงหนังสือ
อุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
(ถามี) ไปยังประธานภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ  

 

 ขอ  ๑๙  เร่ืองอุทธรณที่จะรบัไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓ 
และยืน่หรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับทราบคําส่ัง  และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่มีปญหาว า เรื่ องอุทธรณรายใดเปน เรื่ อง อุทธรณที่ จะรับไวพิ จารณาไดห รือไม                       
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว  
 

 ขอ ๒๐  ผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ  เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 
 

 ขอ ๒๑ การพิจารณาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาจากสํานวนการสอบสวนหรือการพิจารณา
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคล
ใดๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได 
 ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษ
หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอท่ีประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตาม
ควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือ ผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได   
 ในการพิจารณาอุทธรณ  ถาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิม
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
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 ๗ 

 ขอ ๒๒  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินจิฉัยตอ
สภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉยัจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ
ดังนี ้

(๑)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมตยิกอุทธรณ 
(๒)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมตแิกไข

เปล่ียนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม 
(๓)  ถาเหน็วาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย ให

มีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณ ี
 ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว 
และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของ      
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติให        
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 
  

 ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด  ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ
แจงผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

 

 ขอ ๒๔  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 
 

ขอ ๒๕  เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการ   
รองทุกขกับผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกัน  ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน 
ฉะนั้นเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา โดยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข  และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
นั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นตน 

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ 
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังนี้  

 
 

64



 ๘ 

(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 

(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหยื่นตอประธาน 
 

ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืน
รองทุกขแทนไมได  และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่
แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางไร  และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
 

 ขอ  ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตแุหงการรองทุกข 
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องรองทุกข 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับ

ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 
(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขนั้น     
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวา
การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจรงิและ
เปนธรรม  จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
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 ๙ 

  ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขมีคําสั่งเปน

หนังสือตอผูรองทุกข  ใหถือวันที่ผูถูกส่ังลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข 
  ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และผูแจงไดแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา  
คําสั่งใหผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรู
เห็นไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
    ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง ใหดําเนินการตามขอ ๑๖ วรรคสาม
โดยอนุโลม  

(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง 
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําส่ังนั้น เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอ         
ผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 

ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยยื่น
ผานผูบังคับบัญชาที่ เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๒๕ และให
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๓๐  

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข 

ในกรณีสงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน        
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยยื่นหรือสงโดยตรงตอประธาน 

 

ขอ ๓๐  เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๒๙ ใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหง
การรองทุกข ดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนที่ทําใหผูรองทุกขเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ      
คับของใจเพื่อทําความเขาใจ และใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว พรอมหนังสือรองทุกขรวมถึงเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) ไปยังประธานภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก 
 

66



 ๑๐ 

ขอ  ๓๑ เร่ืองรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องรองทุกขที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๒๖ 
และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข และใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชา    
ผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว 
 ในกรณีที่มีปญหาวา เรื่ องรองทุกขรายใดเปนเรื่องรองทุกขที่ จะรับไวพิจารณาไดหรือไม                      
ใหคณะกรรมการเปนผูพจิารณาวินิจฉัย  และแจงมตินั้นใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว  
 

ขอ ๓๒  ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขเสร็จ
ส้ินก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปน
อันยุติ 

 

ขอ ๓๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข หากมีกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง (ถามี) หรือขอใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องรองทุกขมาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หากประธานเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก
การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได  แตหากใหผูรองทุกขมา
แถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพื่อใหมาแถลงแก
หรือมอบหมายใหผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมดวย 
 

 ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอสภา
มหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังนี้ 

(๑)  ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายและหรือ
เปนธรรมแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมถูกตองและหรือไมเปน
ธรรม ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรมนั้น  
หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองและเปนธรรม  

(๓) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ถูกตองตามกฎหมายและ
หรือเปนธรรมบางสวน  และไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปน
ธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

 

ขอ ๓๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและมีมติประการใด  ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ 
และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็ว 
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 ๑๑ 

หมวด ๔ 
          บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไดมกีารยืน่เรื่องอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขไวกอนวนัที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ      
ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอทุธรณและการรองทุกข
ของพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 

 

ขอ ๓๗ ในระหวางทีย่ังไมมกีารแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ 

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒  เมษายน ๒๕๕๒              

               
        ( ศาสตราจารย นายแพทย วจิารณ  พานิช) 
                             นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับ  ก.อ.ร. 
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์และการเสนอเร่ืองร้องทุกข์ 

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗/๔  และประกอบมาตรา  17/5  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ก.อ.ร.)  จึงออกข้อบังคับ  ก.อ.ร.  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับ  ก.อ.ร.  ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  
และเสนอเร่ืองร้องทุกข์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับ  ก.อ.ร.  นี้ 
“ก.อ.ร.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“ประธาน  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“เลขานุการ  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“ที่ประชุม  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“คณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  

ที่  ก.อ.ร.  แต่งตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.อ.ร  มอบหมาย 
ข้อ ๔ ให้ประธาน  ก.อ.ร.  เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้  ก.อ.ร.  มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้  มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 การอุทธรณ์ เร่ืองร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน  ข้อบังคับ  ก.อ.ร.  นี้ 

ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มีสิทธิอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือเสนอร้องทุกข์  
ต่อ  ก.อ.ร.  ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ  ก.อ.ร.  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 
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(2) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 8 การอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์เป็นเร่ืองเฉพาะตัวต้องกระทําด้วยตนเอง  จะอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์
สําหรับผู้อื่นไม่ได้  และให้ทําคําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์เป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน  ก.อ.ร.  ภายในกําหนด
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย  หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณา  
ตามข้อ  7  แล้วแต่กรณี 

คําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ตําแหน่ง  สังกัด  และที่อยู่สําหรับการติดต่อเก่ียวกับการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์

เร่ืองร้องทุกข์ 
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นกําหนดการพิจารณา  ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์

เร่ืองร้องทุกข์  ตามข้อ  7   
(3) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(4) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องอุทธรณ์ 

เร่ืองร้องทุกข์ 
(5) คําขอของผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(6) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์   
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งคําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์

ด้วยตนเองได้  ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งคําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวแทนก็ได้ 
หากผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ  ก.อ.ร.  ให้แสดง

ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  ต่างหากก็ได้  
แต่ต้องย่ืนหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อสํานักงานก่อนที่  ก.อ.ร.  จะเริ่มพิจารณา 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  ให้  ก.อ.ร.  รับฟังคําแถลงการณ์
ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ทุกกรณี  และผู้นั้นมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาใน
กระบวนพิจารณาของ  ก.อ.ร.  ได้คนหน่ึง  การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์
เร่ืองร้องทุกข์หรือ  ก.อ.ร.  ให้ถือว่าเป็นการทําแทนผู้นั้น  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสีย
ในขณะนั้น  และหาก  ก.อ.ร.  พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

หากสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจะแถลงแก้  ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้   
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 
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ข้อ 10 การอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  ตามข้อ  7  ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์พร้อมกับ
สําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือย่ืนต่อ
สํานักงานก็ได้   

กรณีที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นที่  ก.อ.ร.  กําหนด  
ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันย่ืนอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ประสงค์จะย่ืนหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสารเพิ่มเติมให้ทํา
เป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  หาก  ก.อ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อน 
ให้คําแถลงการณ์นั้นตกไป  และไม่จําต้องพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวอีก 

ข้อ ๑1 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ เร่ืองร้องทุกข์ยื่นอุทธรณ์ เร่ืองร้องทุกข์ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหนังสืออุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  และสํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ 
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน 

(1) สําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์   
(2) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ในการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์   
(3) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์   
กรณีที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ยื่นอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ต่อสํานักงาน  ให้เลขานุการ  ก.อ.ร.  

จัดส่งสําเนาคําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.อ.ร.  
เพื่อพิจารณาภายในกําหนดเจ็ดวัน  และรายงานให้  ก.อ.ร.  ทราบ 

ข้อ 12 ห้ามมิให้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ

ไว้เป็นการเฉพาะ 
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง   
(3) เป็นเร่ืองที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเร่ืองที่เคยมีคําวินิจฉัยหรือการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 
(4) เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว 
ข้อ 13 ให้  ก.อ.ร.  จําหน่ายอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ออกจากสารบบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ตายก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๒) ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ถอนอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ก่อนที่  ก.อ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

เร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้น 
(๓) ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์เพิกเฉยไม่ดําเนินการตามมติ  ก.อ.ร.   
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ข้อ 14 ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ  ก.อ.ร.  โดยทําเป็นหนังสือแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านย่ืนต่อประธาน  ก.อ.ร.  ภายในระยะเวลาอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์   
ถ้ากรรมการ  ก.อ.ร.  ผู้นั้น  มีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๔) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อทุธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
เม่ือประธาน  ก.อ.ร.  ได้รับหนังสือคัดค้าน  ให้แจ้งกรรมการ  ก.อ.ร.  ทราบก่อนเริ่มพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  เพื่อพิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่  กรรมการ  ก.อ.ร.  ซึ่งมีกรณี 
ตามวรรคหน่ึง  อาจถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  เว้นแต่การถอนตัวน้ัน 
จะมีผลกระทบต่อองค์ประชุม  ก.อ.ร.  อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ  ก.อ.ร.  เข้าร่วม
ประชุมต่อไปได้ 

กรณีที่กรรมการ  ก.อ.ร.  มิได้ขอถอนตัว  ให้ที่ประชุม  ก.อ.ร.  พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน  
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ  เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ 
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบ  และไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์เร่ืองนั้น  เว้นแต่   
การให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า  เพราะจะทําให้ 
ได้ความจริงและเป็นธรรม  จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ก็ได้ 

การที่กรรมการ  ก.อ.ร.  ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านน้ัน  ย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ได้กระทําไปแล้ว  
แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการย่ืนคําคัดค้านแล้ว 

ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็น  ก.อ.ร.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ขึ้นคณะหน่ึง
หรือหลายคณะ  โดยแต่ละคณะให้มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบสํานวนอุทธรณ์ 
เร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  แล้วเสนอต่อ  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ  ก.อ.ร.  หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจาก  ก.อ.ร. 

คณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน  ก.อ.ร.   
คนหนึ่งเป็นประธาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  ก.อ.ร.  คนหน่ึงเป็นอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์สองคน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงานหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่พิจารณาตามความจําเป็น  และในกรณีที่เป็น
การตรวจสอบ  กลั่นกรองสํานวนอุทธรณ์ เร่ืองร้องทุกข์  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การคัดค้านอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ตามวรรคสอง  ให้นําข้อ  14  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
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ข้อ 16 ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ ของสํานักงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  ก.อ.ร.  เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เร่ืองร้องทุกข์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 17 เม่ือสํานักงาน  ได้รับเอกสารตามข้อ  11  จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน  สรุปสํานวนเสนอต่อ  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 

ข้อ 18 การนับระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ให้นับตั้งแต่วันที่สํานักงาน
ได้รับเอกสารตามข้อ  11  จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว   

ข้อ 19 คําวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์   
(๒) ชื่อคู่กรณีในการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๓) สรุปคําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์และคําขอของผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๔) สรุปคําแก้คําอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
(๕) ประเด็นที่จะต้องพิจารณา 
(๖) คําแนะนําแต่ละประเด็นพร้อมเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดให้คู่กรณีในการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป 
คําวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของ  ก.อ.ร.  ที่มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์

เร่ืองร้องทุกข์นั้น  ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยด้วย 
ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยืน่เรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา

มิได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันและผู้ร้องทุกข์ได้เสนอเร่ืองร้องทุกข์ต่อ   
ก.อ.ร.  ให้นําข้อ  6  ถึงข้อ  19  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  ๒ 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

 
 

ส่วนที่  1 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์
ผลการวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์นั้นต่อ  ก.อ.ร.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  โดยให้ยื่น
หรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ  8  และต้องเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวกันมาในชั้นการพิจารณาของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
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กรณีที่  ก.อ.ร.  เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ตามวรรคหน่ึงนั้น  อ่านไม่ออก  อ่านไม่เข้าใจ 
มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง  หรือไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  เลขานุการ  ก.อ.ร.   
มีอํานาจสั่งให้ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ 
มิได้ปฏิบัติตามก็ให้  ก.อ.ร.  มีมติไม่รับอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์นั้น 

กรณีอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ที่ยื่นเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ  8  หากกรณี 
มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ก.อ.ร.  มีอํานาจรับอุทธรณ์ เร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าว 
ไว้พิจารณาได้ 

ข้อ 22 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์ของ  ก.อ.ร.  ให้พิจารณาจากผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์นั้น  และให้  ก.อ.ร.  มีอํานาจ  
ดังนี้ 

(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

(๒) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 
(๓) เรียกให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริงและ

จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ตามที่  ก.อ.ร.  เห็นสมควร   
ในกรณีที่  ก.อ.ร.  เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามข้อ  (๑)  (2)  และ  (๓)  

อาจเป็นผลร้ายหรือไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์  ให้เลขานุการ  ก.อ.ร.  มีหนังสือแจ้งผู้นั้นให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในเวลาที่  ก.อ.ร.  กําหนด 

ส่วนที่  2 
การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เสนอเร่ืองร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
มิได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์นั้นให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน  ผู้นั้นมีสิทธิเสนอ 
เร่ืองร้องทุกข์นั้นต่อ  ก.อ.ร.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  โดยให้ยื่นหรือส่งภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ  8 

ข้อ 24 ให้  ก.อ.ร.  แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าและเร่งพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จและรายงานให้  ก.อ.ร.  ทราบเพื่อประกอบการพิจาณาภายในสามสิบวัน   
หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาท่ี  ก.อ.ร.  กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง  ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อเท็จจริงการพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งเร่ืองร้องทุกข์และ
สํานวนการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้  ก.อ.ร.  ภายในสามวันทําการนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
และให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นกับ  ก.อ.ร.  ด้วย 
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ข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
ให้ถือเสมือนเป็นสํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ  ก.อ.ร.  แต่ทั้งนี้  เป็นดุลพินิจของ  ก.อ.ร.   
ที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือให้มีการสอบสวนใหม่ก็ได้   

ข้อ 25 การพิจารณาวินิฉัยเร่ืองร้องทุกข์ของ  ก.อ.ร.  ให้นําข้อ  22  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวด  ๓ 

คําวินิจฉัย  ก.อ.ร.  และมติ  ก.อ.ร. 
 

 

ข้อ 26 เม่ือ  ก.อ.ร.  ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์แล้ว
ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือยกคําร้องทุกข์
แล้วแต่กรณี 

(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข  เพิกถอน  
หรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน  หรือให้ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(3) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอื่น  เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม  
หรือสมควรเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์  ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติให้
ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๒7 เม่ือ  ก.อ.ร.  ได้มีคําวินิจฉัยหรือมติ  ตามข้อ  26  ให้เลขานุการ  ก.อ.ร.  แจ้งคําวินิจฉัย
หรือมติให้ผู้อุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว   

เม่ือ  ก.อ.ร.  มีคําวินิจฉัยหรือมติตามข้อ  26  (2)  และ  (๓)  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เร่ืองร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์  ดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจากเลขานุการ  ก.อ.ร.  และเมื่อได้ออกคําสั่ง 
หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือมติแล้ว  ให้แจ้ง  ก.อ.ร.  ทราบภายในเจ็ดวัน   

ข้อ 28 ในกรณีที่  ก.อ.ร.  มีมติตามข้อ  22  หรือข้อ  25  แล้ว  ให้เลขานุการ  ก.อ.ร.   
แจ้งมติให้สถาบันอุดมศึกษาทราบโดยเร็ว  และให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามมตินั้นภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ  ก.อ.ร.  และเมื่อได้มีการดําเนินการ
ตามมติเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการดําเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปยังเลขานุการ  
ก.อ.ร.  โดยเร็ว 
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ข้อ 29 เม่ือสถาบันอุดมศึกษา  ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก  ก.อ.ร.  แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือมติดังกล่าวภายในเวลา  ที่  ก.อ.ร.  กําหนด   

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้  ให้สถาบันอุดมศึกษา  
หารือมายัง  ก.อ.ร.  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก  ก.อ.ร. 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ 
ประธาน  ก.อ.ร. 
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