


สรุปผลเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สายตรงอธิการบดี) 

ห้วง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ท่ี 
เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ชี้แจงผ่าน

ระบบ 
๑. เรื่องนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ คณะครุ

ศาสตร์ ขอไม่อาศัยในหอพักนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 

นักศึกษาได้ร้องเรียนมายังมหาวิทยาลัยลัยว่าไม่
สะดวกท่ีจะพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

อธิการบดีได้เชิญนักศึกษามาพูดคุย
ท าความเข้าใจถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

๑๙ พ.ค. ๖๑ ๒๒ พ.ค. ๖๑ 

๒. เรื่องขอทราบความชัดเจนเรื่องการ
อาศัยต่อในหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาได้ร้องเรียนว่ามีการส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษาเรื่องความประสงค์ท่ีจะพักอาศัยใน
หอพักนักศึกษาต่อแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงกังวลว่าจะ
ไม่มีท่ีพัก 

อธิการบดีได้สอบถามไปยังกอง
พัฒนานักศึกและเร่งให้รีบ
ด าเนินการโดยด่วน  

๒๒ พ.ค. ๖๑ ๒๒ พ.ค. ๖๑ 

 
 

๓. 

เรื่องการประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
สมัครนักศึกษาและการบริการของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ดี 

ผู้ปกครองนักศึกษาได้ร้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่มี
การประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักศึกท่ีดีท าให้พลาด
โอกาสการสมัครเรียนในสาขาวิชาท่ีสนใจ และเมื่อ
สอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครก็ได้รับ
ค าพูดท่ีไม่ดีกลับ 

อธิการบดีได้เชิญเจ้าหน้าคน
ดังกล่าวมาว่ากล่าวตักเตือน
เรียบร้อยแล้วและจะวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

๔ มิ.ย. ๖๑ ๔ มิ.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ชี้แจง
ผ่านระบบ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องการจัดอบรม Boot Camp รุ่นท่ี ๑๗ 
 

 

ศึกษานิเทศ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อยากทราบข้อมูลเรื่องการ
อบรม Boot Camp รุ่นท่ี ๑๗ เนื่องจากมีครู
ในสังกัดสมัครมาอบรมท่ีศูนย์อบรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงอยากทราบว่า
ต้องส่งข้อมูลอะไรบ้าง  

อธิการบดีได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎ
ข้อมูลการสมัครของครูในสังกัด สพป. 
นครราชสีมา เขต ๗ เพราะการสมัคร
ต้องผ่าน สพม.๓๒ เท่านั้น 
 
 

 

๑๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ 
 
 
 
 
 

๕. เรื่องสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจบน้อย  
 

นักศึกษาร้องเรียนว่าคณะวิทยาศาสตร์ มี
สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนจ านวน
มากกว่าสาขาวิชาอื่น แต่กลับเป็นสาขาวิชาท่ี
มีคนจบน้อยที่สุด จึงขอให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร 
 
 

อธิการบดีได้เชิญหัวหน้าสาขาวิชา
ดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

๑๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ชี้แจง
ผ่านระบบ 

๖. เรี่องขอทราบหลักเกณฑ์และสภาพหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ คณะครุศาสตร์ 
ได้รับทราบเบื้องต้นว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ท่ีจะให้นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ คณะครุศาสตร์พัก
อาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่
ไม่มีการแจ้งรายละเอียด เช่น หลักเกณฑ์การ
เข้าพัก สภาพหอพัก ระเบียบการเข้าพัก ฯ 

อธิการบดีได้แจ้งกองพัฒนานักศึกษา
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๑๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๘ มิ.ย.๖๑ 

๗. เรื่องผลการเรียน เนื่องจากนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารได้ลงเรียนแก้ F จ านวน ๒ ครั้ง แต่
ผลการเรียนยังเป็น F อยู่จึงขอความ
ช่วยเหลือ 

อธิการบดีมอบหมายฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 

๒๔ ส.ค. ๖๑ ๒๔ ส.ค. ๖๑ 

๘. เรื่องนักศึกษา กศ.บป. ท่ีไม่จบการศึกษา
ตามเกณฑ์ 

เนื่องจากนักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ บางคนไม่จบการศึกษา
ตามเกณฑ์ จึงขอให้มีการจัดสอบวิชาโครงงาน
หรือวิจัยในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา 
กศ.บป. เพื่อโอกาสในการส าเร็จการศึกษา 

อธิการบดีมอบหมายคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชา
ด าเนินการแก้ไขและช่วยเหลือนักศึกษา
อย่างเร่งด่วน 

๑๙ ต.ค. ๖๑ ๑๙ ต.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ชี้แจง
ผ่านระบบ 

๙. เรื่องการแข่งขันกีฬาลีลาศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเป็น
เจ้าภาพในการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ได้ปรับเปล่ียนเกณฑ์
การแข่งขันกีฬาลีลาศ และไม่แจ้งผู้เข้าร่วม
การแข่งขันทราบ จึงขอให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ 

อธิการบดีได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องลง
ข้อมูลเกณฑ์การแข่งขันในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อผู้
แข่งขันรับทราบกติกา 

๒๘ ม.ค. ๖๒ ๒๘ ม.ค. ๖๒ 

๑๐. เรื่องห้องน้ าสกปรก เนื่องจากในช่วงท่ีมีการแข่งขันกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้มาใช้อาคารต่าง ๆ 
มากขึ้นท าให้ห้องน้ ามีความสกปรกมากขอให้
เร่งแก้ไข 

อธิการบดีได้ส่ังการไปยังกองอาคารและ
สถานท่ีให้ความร่วมในการท าความ
สะอาดห้องน้ าทุกอาคาร 

๕ มี.ค. ๖๒ ๕ มี.ค. ๖๒ 

๑๑. เรื่องการให้บริการห้องสมุด เนื่องจากช่วงเวลาท่ีมีการสอบขอให้มีการ
ขยายระยะเวลาในการใช้บริการห้องสมุด 

อธิการบดีได้มอบหมายให้ขยาย
ระยะเวลาเป็น ๑๘.๓๐ น. 

๙ มี.ค. ๖๒ ๙ มี.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

เร่ืองร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ชี้แจง
ผ่านระบบ 

๑๒. เรื่องเสียงดังรบกวน เนื่องจากหอพักนักศึกษาอยู่ใกล้กกับ BRU 
DOME ท่ีอนุญาตให้จัดงานบ่อยครั้งและทุก
ครั้งมีการใช้เสียงดังรบกวนการอ่านหนังสือ
เป็นอย่างมาก 

อธิการบดีได้ก าชับไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ลด
การใช้เพื่อไม่เป็นการรบกวนนักศึกษา 

๒ เม.ย. ๖๒ ๒ เม.ย. ๖๒ 

๑๓. เรื่องความไม่เป็นระเบียบในหอพัก
เจ้าหน้าท่ี 

เนื่องจากมีผู้น าเส้ือผ้ามาตากบริเวณราวบันได
ของหอพักเจ้าหน้าท่ีขอให้ด าเนินการตักเตือน 

อธิการบดีได้ประสานไปยังผู้ดูแลหอพัก
ให้ก าชับไม่ให้มีการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้พักอาศัยท่านอื่น 

๑๑ เม.ย. ๖๒ ๑๑ เม.ย. ๖๒ 

๑๔. เรื่องการใช้สนามบาสเกตบอล เนื่องจากมีบุคคลภายนอกมาใช้สนาม
บาสเกตบอลตลอดเวลา ท าให้นักศึกษาไม่มี
โอกาสได้ใช้สนาม  

อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารด าเนินการจัดตารางการขอใช้
สนามเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สนามได้ 

๒๐ พ.ค. ๖๒ ๒๐ พ.ค. ๖๒ 

๑๕. เรื่องลูกระนาดภายในส่ีแยกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จดให้มีลูกระนาดทุก
ส่ีแยกภายในมหาวิทยาลัย แต่มีขนาดใหญ่
และสูงเกินไปท าให้รถท่ีขับผ่านกระแทก
เสียหาย 

อธิการบดีได้มอบหมายฝ่ายก่อสร้าง
ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

๒๑ พ.ค. ๖๒ ๒๑ พ.ค. ๖๒ 

๑๖. เรื่องครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากอาคาร ๒๖ เป็นอาคารใหม่แต่ไม่
โปรเจคเตอร์และเก้าอี้นั่งเรียนส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนเป็นอย่างมาก 

อธิการบดีมอบหมายรองบริหารเร่ง
จัดหาเก้าอี้และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยด่วน 

๖ มิ.ย. ๖๒ ๖ มิ.ย. ๖๒ 

 

เรื่องร้องเรียน   จ านวน ๑๖ เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๑๖ เรื่อง 
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