
ตัวอย่างข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 

 
ลํา

ดับ

ท่ี 

ข้อร้องเรียน การดําเนินการ และแนวทางป้องกัน 

1 นักศึกษาขอความเป็นธรรมจากพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

ทํารายงานเสนอประธานกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน โดยมีข้อช้ีแจง ดังน้ี                                         
1) หนังสือขอความเป็นธรรมท่ีส่งมาไมม่ีการลงช่ือผู้ร้องเรียน จึงเข้าข่ายบัตรสนเท่ห ์                                  
2) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นอาจารย์ท่านอ่ืนจนกระท่ังนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปเรยีบร้อยแล้ว                                   
3) ได้แจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์รับทราบทางวาจา 

2 นักศึกษาถูกกล่าวหาว่าได้แสดงพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ข้อมลูมีนํ้าหนักไม่เพียงพอ เพราะเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแค่คน 2 คน โดยท้ังสองกล่าวถึงเจตนาของแตล่ะฝ่ายมีความขัดแย้งกัน                    
จึงไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานเพียงพอท่ีจะเสนอบทลงโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหาได ้
 

3 กลุ่มนักศึกษาไม่ทราบช่ือร้องเรียนถึง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของอาจารย ์

จดหมายท่ีนักศึกษากลุ่มดังกล่าวสง่มาไมไ่ด้ระบุช่ือจึงเข้าข่ายบัตรสนเท่ห์ คณบดจึีงส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หารืออธิการบดีหรอืรองอธิการบด ี
 

4 การยื่นฟ้องข้อหาเจ้าหน้าท่ีปฏบัิตหิรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบ (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157)  

งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าท่ีได้ทําหนังสือแจ้งว่า ขณะน้ียังไม่ได้มีการประทับฟ้องข้ึน
สู่ศาล จึงยังไม่ตกเป็นจําเลย และหากศาลอุทธรณ์ให้รับคําร้องไว้พิจารณา ก็จะมีการไตส่วนคํา
ฟ้อง และออกหมายแจ้งจําเลยท้ังสองให้ทราบต่อไป 
 

5 ความขัดแย้งระหว่างอาจารย์ท่ีปรกึษา
วิทยานิพนธ์ กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

1. ส่งเรื่องไปยังงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เน่ืองจากข้อบังคับมอ.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
2547 เป็นข้อบังคับท่ีดูแลครอบคลุมถึงวินัยของนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
โดยมหาวิทยาลยัจะดาํเนินการตามกระบวนการตามประกาศเรื่อง วิธีการสอบสวนพิจารณา
โทษกรณีนักศึกษากระทําผดิวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548 ซ่ึงจะดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป ส่วนบัณฑิตวิทยาลยั
ดําเนินการในการส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณต์ามกรอบของระเบียบ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549  
2.  คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าได้ดาํเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือไม่อย่างไร 
3.  เสนอให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามประกาศมหาวิทยาลยั เรื่องวิธีการ
สอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทําผดิวินัยนักศึกษา พ.ศ.2545 ตามข้อ 8.1  
 

6 รายงานการติดตามผลนักศึกษากรณี มีความ
ผิดปกติทางจิต 

แจ้งคณะเพ่ือทราบ 

7 ผลการสอบ Qualification Examination 
(QE) ของนักศึกษาไม่ได้รบัความเป็นธรรม 
และถูกกลั่นแกล้งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านจากคณะต่าง ๆ ท่ีเป็นคนนอกตรวจกระดาษคําตอบการ
สอบของนักศึกษาใหม่ 
2) ผลการตรวจกระดาษคําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิ สรปุไมผ่่านเกณฑ์ 

8 ขอให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ข้ันตอนการดําเนินการของหลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  

ช้ีแจงรายละเอียดข้อมลูหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง รวมท้ังอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 โดยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

9 บัณฑิตวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ประกาศรับสมคัรทุนการศึกษา 
 
 

1. หารือเรื่องร้องเรยีนกับนิติกรชํานาญการ  
2. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา ครั้งพิเศษ                                                                                         
3. การพบปะกลุ่มนักศึกษา  
4. แจ้งรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลยั  
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ลํา

ดับ

ท่ี 

ข้อร้องเรียน การดําเนินการ และแนวทางป้องกัน 

10 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของ
นักศึกษาเพ่ือประกอบการสําเร็จการศึกษา 
ไม่มีคณุภาพเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีหลักสตูร
กําหนด และมีการคัดลอกผลงาน 

- ประเด็นคุณภาพผลงาน: คณะควรจัดทําประกาศหรือแนวปฏบัิติให้เป็นลายลักษณ์อักษร           
เพ่ือความชัดเจน และทุกฝ่ายมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

- ประเด็นการบริหารจัดการภายใน:คณะต้องอาศัยการมสี่วนร่วมในการบริหาร                             
ตามท่ีระเบียบฯ ได้กําหนดไว้ 

- จัดซ้ือ Software TURNITIN™ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก ผลงานทางวิชาการ และ
ประชาสมัพันธ์ให้คณะต่างๆ รับทราบอย่างท่ัวถึง และการกําหนดบรรทัดฐานของการ
พิจารณาการคัดลอกผลงานให้ชัดเจนยิ่งข้ึน และสื่อสารให้นักศึกษาและอาจารย์ทราบ 

11 การใช้รูปภาพของหน่วยงานราชการโดยไมม่ี
การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 

1. ประสานงานกับคณะ โดยทําหนังสือแจ้งรองคณบดีท่ีรับผดิชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
รับทราบเรื่องท่ีเกิดข้ึน และขอความร่วมมือให้คณะหามาตรการรณรงค์ให้อาจารย์และ
นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซ่ึงถือเป็นการละเมิด/ผดิ
จรรยาบรรณ  

2.   ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าได้ดาํเนินการเก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างไร เช่น การรณรงค์เรื่อง
จริยธรรม และจรรยาบรรณ หรือวิธีดําเนินการในลักษณะป้องกันและป้องปรามการละเมิด   
มีกฎ ระเบียบ ให้นักศึกษาต้องปฏบัิติตาม และมีบทลงโทษ 

12 การคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 1. ช้ีแจงการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไปยังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
และขอให้นักศึกษาดําเนินแก้ไขเน้ือหาวิทยานิพนธ์ท่ีมีการคัดลอก/ซํ้าซ้อน 

2. ขอความอนุเคราะห์สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร ลบข้อมูล
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ของนักศึกษา 

3. การระงับการเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

4.   ทําหนังสือขอโทษและแจ้งผลการดําเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ 
13 การร้องเรียนกรณีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ผู้สมัครจําเป็นต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัร 600 บาท ตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัยในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
2. กรณีผูส้มัครไม่ผ่านการคัดเลือกหลายครั้ง ขอให้คณะทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลมายังบัณฑิต

วิทยาลัย 
3. กรณีผูส้มัครท่ีมีคณุสมบัตไิม่ตรงหรือไมส่อดคล้องตามท่ีหลักสูตรกําหนด บัณฑิตวิทยาลยัมี

เกณฑ์ท่ีกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัครและควรกําหนดให้ส่งหลักฐาน เช่น 
ใบรับรองแพทย์ท่ัวไปและด้านสุขภาพจิต 

14 การขอลบผลการคัดลอกงานวิจัยใน
โปรแกรม TURNITIN™ ของบุคคลภายนอก 

เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ลบผลการตรวจงานวิจยัในโปรแกรม 
TURNITIN™ จากดร. ...... คณะ........ วิทยาเขต........ ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวเป็นของ 
บุคคลภายนอก แต่ขอความช่วยเหลือจากดร. ...ซ่ึงเป็นเพ่ือน ให้ช่วยตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของ 
ตน แต่ดร. ...ลืมข้อมูลเข้าใช้งานโปรแกรม จึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษา  
และได้มีเข้าใช้งานใน class ของเจ้าหน้าท่ี และตั้งค่าให้จัดเก็บข้อมลูในฐานของ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต่อมาเมื่อได้ส่งวิทยานิพนธ์ไปตรวจสอบในมหาวิทยาลัยท่ีตน 
สังกัด ทําให้เกิดปัญหาการคัดลอกผลงานตนเอง ซ่ึงซํ้าซ้อน 95% ดังน้ัน จึงไม่สามารถสําเรจ็ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นได้ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งลบงานวิจัย 
ดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของโปรแกรม TURNITIN™ 
ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. ให้ดร....ทําหนังสือขออนุญาตก่อนใช้โปรแกรมดังกลา่วกับบุคคลภายนอก และหนังสือขอลบ 
ข้อมูลแทนบุคคลภายนอก 
2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการกํากับ ดูแลบุคลากร ซ่ึงกรณดีงักล่าวถือว่าเป็นการละเมดิ 
ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเจ้าของ license โปรแกรม TURNITIN™ 
3. บัณฑิตวิทยาลัยควรทําหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของ ดร.... เพ่ือหามาตรการในการกํากับ 
ดูแลบุคลากรในการกระทําดังกล่าว  
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ข้อร้องเรียน การดําเนินการ และแนวทางป้องกัน 

15 การขอถอนบทความตีพิมพ์ออกจากวารสาร
ของนักศึกษา เน่ืองจากการตีพิมพ์ซ้ําซ้อนซ่ึง
ไม่ตรงตามเง่ือนไขการเสนอบทความเพ่ือ
พิจารณาตีพิมพ์ของวารสารวิชาการ ท่ีระบุ
ว่าจะต้องไมเ่คยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน และต้อง
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารฉบับอ่ืน 

1. กรณีนักศึกษาละเมดิ/ผิดจรรยาบรรณดังกล่าว ถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซ่ึงกรณีน้ีตรวจสอบ 
พบภายหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล้ว มีบทลงโทษสอดคล้องตามระเบียบมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 10 การลงโทษทาง 
วินัยนักศึกษา ข้อ 63.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปรญิญาแล้ว ให้ 
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและอาจเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอน 
ใบปริญญา 
2. แจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะ และแจ้งไปยังกองบรรณาธิการวารสารท้ัง 2 แห่ง และนํา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนปรญิญา กรณีน้ีคณะต้องนําเสนอสภามหา- 
วิทยาลัยพิจารณาโดยตรง เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549  
ข้อ 63.5 เป็นอํานาจของคณะกรรมการประจําคณะ 
3. กรณีท่ีวารสารท้ัง 2 ฉบับมีการถอนบทความซ่ึงได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วน้ัน ถือว่าบทความ
จากวิทยานิพนธ์น้ันยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ทําให้การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 54 
เรื่องการสําเร็จการศึกษา 
4. บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับคณะเบ้ืองต้นเพ่ือพิจารณาในประเด็นการผิดวินัยนักศึกษา
หรือการทุจรติทางวิชาการ  
5. กรณีท่ีคณะขอให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเดิมและสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ทุกรายวิชายกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถนําประกาศฯ เรื่องการเทียบโอน
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษามาใช้บังคับในกรณีน้ีได้ เน่ืองจากประกาศฯ ดังกล่าวบังคับใช้กรณี
นักศึกษาเรียนจนครบระยะเวลาแล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทําให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
6. ทําจดหมายแจ้งคณะ 
7. คณะหารือร่วมกับมหาวิทยาลยัเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 
สําเรจ็การศึกษาได้ โดยจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใหม่ และข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
ภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีรับทราบผลการพิจารณาจากคณะ....ซ่ึง.สอดคล้องตามระเบียบฯ  
และคณะได้จดัทําแบบฟอร์มรับรองการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เพ่ือเป็น 
มาตรการป้องกันการส่งบทความตพิีมพ์ซ้ําซ้อน 
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