
 
                                                งานบริหารจัดการ สํานักงานผูอํานวยการ 

          โทรศัพท I+20 ตอ 1451 โทรสาร 0 2441 1013 

 

วันท่ี  4 เมษายน 2565 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) 

 

เรียน  คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 

ตาม คําสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ท่ี 39/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ    

ขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ฉบับลงวันท่ี 16 มีนาคม 2564 เพ่ือใหการจัดการเก่ียวกับ        

ขอรองเรียนของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลจึงไดจัดทําคูมือการจัดการ

ขอรองเรียน และไดมอบหมายใหนิติกร ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการ      

ขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล เปนผูจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมรับเรื่องรองเรียน และกําหนดให

ตองรายงานผลการจัดการขอรองเรียนตอคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ทุก 6 เดือน นั้น 

 

ในการนี้ จึงขอสงรายงานผลการดํา เนินการจัดการขอรองเรียน รอบ 6 เดือน ตั้ งแต

เดือนตุลาคม 2564–มีนาคม 2565 (ตามเอกสารแนบ) เพ่ือนําเขาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

 
      
 

     (นางสาวพลอยยอดฉัตร   ภัทรพงศกร) 

                                                       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน 

   สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 

 

          (รองศาสตราจารย ดร. อภินันท อุดมกิจ) 

         ประธานคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน 

                สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 

 



แบบรายงานผลการจัดการขอรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่งปแรก) 

คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565 

 

1. จํานวนขอรองเรียน 

รายการ จํานวน เลขท่ีขอรองเรียน 

จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 0  

1.1 จํานวนขอรองเรียนท่ีไมรับไวพิจารณา 0  

1.2 จํานวนขอรองเรียนท่ีรับไวพิจารณา 0  

     (1) จํานวนขอรองเรียนท่ีสถาบันฯ รับไวพิจารณา 0  

     (2) จํานวนขอรองเรียนท่ีสถาบันฯ สงใหมหาวิทยาลัยพิจารณา 0  

 

2. ประเภทของขอรองเรียน/เหตุแหงการรองเรียน 

รายการ จํานวน เลขท่ีขอรองเรียน 

2.1 ขอรองเรียนเจาหนาท่ีหรือสวนงาน ไดแก ขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับการ

กระทําใดท่ีมีผลกอใหเกิดความเสียหายกับผูรองเรียน 

     (1) การประพฤติมิชอบในหนาท่ี และการปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     (2) การจัดการศึกษาไมไดคุณภาพมาตรฐาน 

     (3) การบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุและแตงตั้ง การมอบหมาย

งาน การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน การลา การกําหนดคาตอบแทน 

การเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง เปนตน 

     (4) ทุนการศึกษา เชน การจัดสรรทุนการศึกษาท่ีไดไมเปนไปตาม

เวลาท่ีกําหนด การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผูมีสิทธิไดรับ

ทุนการศึกษาไมชอบ/ไมเปนธรรม 

     (5) การคัดลอกผลงานทางวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism) 

     (6) อ่ืนๆ 

0  

2.2 ขอรองเรียนการใหบริการ ไดแก ขอรองเรียนเก่ียวกับการบริการ

ตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

0  

2.3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน หรือการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

0  

2.4 อ่ืนๆ 0  

 

 

 

แบบ รรร. 1 



3. หนวยงาน/ผูเกี่ยวของท่ีเปนผูรับผิดชอบ 

รายการ จํานวน เลขท่ีขอรองเรียน 

3.1 หนวยงาน/งานภายในสถาบันฯ 0  

3.2 พนักงานเจาหนาท่ีสังกัดสถาบันฯ 0  

3.3 ผูบริหาร 0  

3.4 ผูบังคับบัญชา 0  

3.5 คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน 0  

3.6 คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสถาบนัฯ 0  

3.7 สวนงานอ่ืนๆ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล 0  

3.8 อ่ืนๆ 0  

 

4. ผลการดําเนินการ 

รายการ จํานวน เลขท่ีขอรองเรียน 

4.1 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการดําเนินการจัดการแกไขและเปนท่ี

ยุติแลว 

0  

     (1) ปญหาตามขอรองเรียนไดรับการแกไข 0  

     (2) ปญหาตามขอรองเรียนไมไดรับการแกไข 0  

4.2 จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการจัดการแกไข แตยังไมเปนท่ียุต ิ 0  

4.3 จํานวนขอรองเรียนท่ีคณะกรรมการฯ/มหาวิทยาลัยไมสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนได 

0  

 

5. ปญหาอุปสรรค 

         - 

 

6. สรุปขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ

จัดการขอรองเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

     6.1 จํานวนและประเภทของผูรองเรียน 

ท่ี ประเภทผูรองเรียน จํานวนแบบประเมิน

ท่ีสงออกไป 

จํานวนแบบประเมินท่ีรับคืนมา 

จํานวน(คน) จํานวน(รอยละ) 

1 บุคลากร/เจาหนาท่ี 0 0  

2 นักศึกษา 0 0  

3 

 

 

บุคคลภายนอก 0 0  

3.1 บุคคลภายนอกสถาบันฯ 0 0  

3.2 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 0 0  

รวมท้ังส้ิน 0 0 100 

 



     6.2 ชองทางการแจงขอรองเรียน 

ท่ี ชองทางท่ีแจงขอรองเรียน จํานวน 

1 ตูรับเรื่องรองเรยีนของสวนงาน 0 

2 ทางไปรษณีย 0 

3 ทาง E-mail ไปยังคณะกรรมการฯ 0 

4 ดวยตนเอง 0 

5 อ่ืนๆ 0 

รวมท้ังส้ิน 0 

 

    6.3 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

              มีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 0 ทาน 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ

มากท่ีสุด 

(5) 

พอใจ

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ไม

พอใจ 

(2) 

ควร

ปรับปรุง 

(1) 

ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ      

 (1) ข้ันตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม      

 (2) ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม      

ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะกรรมการฯ      

 (3) ความเอาใจใส กระตือรอืรน      

 (4) ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว      

 (5) ใหคําแนะนํา และตอบขอซักถามอยางชัดเจน      

 (6) ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

 (7) ตอบ/แจงผลการจัดการเรื่องรองเรียนเปนท่ีพึง

พอใจ 

     

 

    6.4 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 - 
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