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สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การจัดท ากระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

 

๑. โครงสร้างกองกฎหมาย 
กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกองล่าสุดที่ได้

จัดตั้งขึ้นในส านักงานอธิการบดี  ตามมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่   

๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ

ด าเนินงานของกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้กองกฎหมายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานในงาน

ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานด้านวินัย

และการรักษาวินัย งานด้านคดี งานด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ งานด้านการจัดท า ปรับปรุง และ

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ  โดยมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น

ทางการ ซึ่ งตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่ าด้ วย การด าเนินงานของกองกฎหมาย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้

แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้ 

๑) งานนิติการ 

๒) งานวินัย  

๓) งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ  

๔) งานบริหารทั่วไป  

๑.๒ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในเพ่ิมเติมที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี  
ได้อาศัยอ านาจบริหารตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 
จัดตั้ งขึ้น  เ พ่ือให้การบริหารงานของกองกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ซึ่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การแบ่งส่วนงานเพ่ิมเติมเป็นการภายในขึ้นในกองกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และ 
การกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้ 

๑) งานคดี  
๒) งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย 
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๓) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปคือ ในปัจจุบันกองกฎหมายได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  ๖ งาน และอีก  ๑  ศูนย์ มีทั้ง

ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย และจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นการภายใน 
เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจของกฎหมาย โดยในแต่ละงานและศูนย์ จะมีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น 

ส าหรับโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองกฎหมาย  ส านักงานอธิการบดี สามารถแสดงในรูป
แผนภาพได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                             จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย 
              

                                           จัดตั้งโดยประกาศมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายใน 

กองกฎหมาย              

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

 

งานนิติการ 
หัวหน้างาน 

 

งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
และจรรยาบรรณ 

หัวหน้างาน 
 

งานวินัย 
หัวหน้างาน 

 

งานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างาน 

 

งานคดี 
หัวหน้างาน 

 

งานพัฒนาคุณภาพ
กฎหมาย 

หัวหน้างาน 
 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
หัวหน้าศูนย์ 
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๒. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้นั้นมีสิทธ ิ
ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้ รับค าสั่ง และ
สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครอง 
ผู ้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์  ซึ่งปัจจุบัน 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจและหน้าที่
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ สามารถแบ่ง
กระบวนท างานได้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ส าหรับกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เชิญ นายสุทน  เฉื่อยพุก  ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนิติการ สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
ในเรื่อง “ขั้นตอน ประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ในสถาบันอุดมศึกษา” รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์ ส านักนิติการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย นายสมควร วงษ์มา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์   
นางสาวศุภธนัญ เงื้องาม ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวศิริพร วันอุดมเดชาชัย ต าแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอน ประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน ซึ่งสรุปสาระส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ดังต่อไปนี้ 
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๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่เห็นว่าตนไม่ได้

รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่ง
ลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย๑ 

๒.๑.๒ เหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗  ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอ
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
(๒) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

๒.๑.๓ ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ร.” โดยมี
อ านาจหน้าที่ในพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา  ๖๓
และออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

๒.๑.๔ สาระส าคัญของการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘  ก าหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระท าด้วยตนเอง จะอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ส าหรับผู้อ่ืนไม่ได้ และให้ท าค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายใน

                                                           
๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง 
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ก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาการพิจารณา
ตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี 

ค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของ 

ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นก าหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการ

อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ ๗ 
(๓) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๔) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่อง

อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
(๕) ค าขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๖) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งค าอุทธรณ์ 

เรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแทน 
ก็ได้ 

๒.๑.๕ ข้อห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  
ข้อหา้มมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้เป็นการเฉพาะ 
(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย  

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีค าวินิจฉัยหรือการด าเนินการเสร็จสิ้น

ไปแล้ว 
(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว 

๒.๑.๖ วิธีการยื่นค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐  ก าหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับส าเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อส านักงานก็ได้ 



-๖- 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอ่ืนที่  
ก.อ.ร. ก าหนดให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อนให้  
ค าแถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จ าต้องพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวอีก 

๒.๑.๗ ระยะเวลาในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออก
ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาก าหนดไว้ในข้อบังคับตามความใน
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

๒.๑.๘ สิทธิของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 

หากผู้อุทธรณ์เรื ่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ  
ก.อ.ร. ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. 
ต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อส านักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา๒

โดยให้ ก.อ.ร. รับฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี  และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วย
วาจาก็ได้ 

(๒) สิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา

ของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระท าลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร. 
ให้ถือว่าเป็นการท าแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น๓  

                                                           
๒ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสี ่  
๓ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง   
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(๓) สิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. โดยท าเป็นหนังสือแสดง

ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ถ้า
กรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้๔ 

(๓.๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๓.๑) (๓.๒) 

หรือ (๓.๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่ม

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่งมีกรณีตาม
วรรคหนึ่ง อาจถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เว้นแต่การถอนตัวนั้น จะมีผลกระทบต่อ
องค์ประชุม ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วมประชุมต่อไปได้ 

กรณีที่กรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริงที่
คัดค้านถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบ และไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่การให้
กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 

การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้อง
ทุกข์หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระท าใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้วแม้ว่า
จะได้ด าเนินการหลังจากท่ีได้มีการยื่นค าคัดค้านแล้ว 

๒.๑.๙ สิทธิฟ้องคดีต่อศาลของผู้ร้องทุกข ์
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้

พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่
เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๕ 

                                                           
๔ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ 
๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคสี่ 



-๘- 

๒.๒. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์  ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช 

การปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หน่วยงานของกองกฎหมายที่มีหน้าที่โดยตรง คือ งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ ซึ่งมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลักที่ส าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ  
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม ปัจจุบันมี นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 

(วัน) 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ รับหนังสือเรื่องร้องทุกข์ - นิติกรเจ้าของส านวนได้รับหนังสือเรื่อง

ร้องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์ และลงทะเบียน

เลขรับไว้ 

นิติกรที่ได้รับ

มอบหมาย

ส านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ เจ้าของส านวนเสนอ

เลขานุการคณะกรรมการ

พิทักษร์ะบบคุณธรรม เพ่ือ

เสนอประธาน

คณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

พิจารณาน าเสนอ

คณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม 

๓ นิติกรเจ้าของส านวนเสนอหนังสือเรื่อง 

ร้องทุกข์ต่อเลขานุการคณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือเสนอประธาน

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(ก.พ.ค.) พิจารณาน าเสนอ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

พร้อมกับเสนอให้ลงนามในหนังสือ

คัดค้านกรรมการ ก.พ.ค. 

๔ แจ้งหนังสือคัดค้าน

กรรมการ ก.พ.ค. ให้ผู้ร้อง

ทุกข์คัดค้าน 

๑๕ นิติกรเจ้าของส านวนจัดส่งหนังสือ

คัดค้านกรรมการ ก.พ.ค. ให้ผู้ร้องทุกข์

เพ่ือคัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.  

๕ เจ้าของส านวนเสนอ

คณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค)  

๙๐ วัน 

 

 

เสนอหนังสือเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 

พิจารณารับ/ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา 



-๙- 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา 

(วัน) 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- กรณีสัง่ไม่รับไว้พิจารณาให้สั่งเรื่องร้อง

ทุกข์ออกจากสารบบ 

- กรณีสั่งรับไว้พิจารณา ให้ด าเนิน

กระบวนพิจารณาต่อไป 

๖ การแสวงหาข้อเท็จจริง ก.พ.ค. ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง 

โดยเรียกคู่กรณีมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจง

เป็นหนังสือหรือแถลงการณ์ด้วยวาจา 

๕ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์  เมื่อ ก.พ.ค. ได้ด าเนินการแสวงหา

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสร็จแล้ว 

ก.พ.ค. ด าเนินการประชุมเพ่ือวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ และจัดท าค าวินิจฉัยของ 

ก.พ.ค. 

๖ เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 

ก.พ.ค. เสนอค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ต่อ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๗. แจ้งผู้ร้องทุกข์/ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ฝ่าย

เลขานุการ ก.พ.ค. แจ้งมติสภา

มหาวิทยาลัยให้ผู้ร้องทุกข์/ผู้เกี่ยวข้อง 

ต่อไป พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ร้องทุกข์

ทราบด้วย 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง “การจัดท ากระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

 
๑. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.๑ ได้ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๑.๒ ไดต้อบสนองความต้องการของผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม   

๑.๓ ได้พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายให้มีความสามารถวิเคราะห์กระบวนการท างาน เพ่ือพัฒนาให้

การท างานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.๔ ได้ถ่ายทอดกระบวนการท างานและวิธีการท างานระหว่างบุคลากรภายในกองกฎหมาย 

๑.๕ บุคลากรกองกฎหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

๒. ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 

ได้มีคู่มือกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน ๑ เล่ม

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองกฎหมาย  และใช้ประกอบในการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๑- 

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การจัดท ากระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

 
จากการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ากระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในกอง
กฎหมายโดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

๑. ควรมีการเวียนแจ้งขั้นตอนกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบ
ขั้นตอนในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และสิทธิต่าง ๆ ในการร้องทุกข์ ที่ถูกต้องและ 
เป็นธรรม 

๒. ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังรายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... แนบท้ายภาคผนวก 

๓. เนื่องจากที่ในการปฏิบัติงานในเรื่องการร้องทุกข์ยังไม่มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการและ 
แนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ท าให้บุคลากรที่ยื่นค าร้องทุกข์ไม่อาจ
ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติในการยื่นและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้  รวมทั้งในปัจจุบันยังไม่ได้
ก าหนดแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซ่ึงการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์ม
ในการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนจะท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงขั้นตอน 
วิธีการและแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์และสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ 
อันเป็นการวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นควร
มีการก าหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



-๑๒- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 

 



-๑๔- 

 
 
 

 
 
 



-๑๕- 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 



-๑๖- 

 



-๑๗- 

 



-๑๘- 

 



-๑๙- 

 
 
 



-๒๐- 

 



-๒๑- 

 



-๒๒- 

 



-๒๓- 

 



-๒๔- 

 



-๒๕- 

 



-๒๖- 

 



-๒๗- 

(ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. .... 
------------------------------------------ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ 

และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๓  

และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ...............................................   

จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์

และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 

เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย” 

 



-๒๘- 

ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  

การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๗ บุคลากรมีสิทธิร้องทุกข์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) เมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่

ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

(๒) เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ

หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดังนี้  

(ก) การบริหารงานบุคคลเป็นไปโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่ง  

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

กฎหมาย  

(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ  

(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร  

(๓) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๐ การคัดค้านกรรมการใน ก.พ.ค. และการยื่นหรือส่งเรื่องร้องทุกข์ ให้น าความในข้อ 

๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๐/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ว่าด้วยการอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

“ข้อ ๓๐/๑ การรับหรือไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้น าความในข้อ ๒๑ มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่   

ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย  



-๒๙- 

ในกรณีที่ ก .พ .ค . มีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้ พิจารณาให้แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ อุทธรณ์ 

เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. กรณีที่เป็นข้าราชการ หรือแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีที่เป็นพนักงานหรือ

ลูกจ้างเงินรายได้ ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์ทราบด้วย” 

ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้ อ  ๓๘  เมื่ อ  ก .พ .ค . ได้ มี มติ ตามข้ อ  ๓๔  ข้ อ  ๓๕  และข้ อ  ๓๖  แล้ ว ให้ ร ายง าน 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือทักท้วง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้ว  

ให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. 

กรณีที่เป็นข้าราชการ หรือแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างเงินรายได้ ให้ผู้ร้องทุกข์

ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์ทราบด้วย 

ในกรณีที ่ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันตามข้อ ๓๓ ให้รายงานพร้อม

เหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย” 

ข้อ ๘  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

                                                                      ประกาศ ณ วันที่.................................................. 

 

                                                                                                                          

                                     (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้าน)  

                                นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๐- 

ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การจัดท ากระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

ระหว่างวันที่  ๔ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดกาญจนบุรี 
....................................................................... 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   บรรยายเรื่อง ขั้นตอน ประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ 
บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 

จังหวัดกาญจนบุรี 
วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยไปจังหวัดกาญจนบุรี 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   สัมมนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการท างานและทิศทางการด าเนินงาน 

ด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บรรยายโดย ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ อภิปรายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทางด้านการร้องทุกข์ 
เวลา ๑๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่   ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ อภิปรายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทางด้านการร้องทุกข์ (ต่อ) 



-๓๑- 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรงุกระบวนการ 

ท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น 

 
วันศุกร์ที่   ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรงุกระบวนการ 

ท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการ 

ท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี กลับถึงมหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ 
 
   

********************************* 
 

 หมายเหตุ      อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน  เวลา  และสถานที่ตามความเหมาะสมได้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๓๒- 

 
 



-๓๓- 

 
 



-๓๔- 

 
 



-๓๕- 

 

 



-๓๖- 

 
 



-๓๗- 

 
 


