
เฉลยแบบทดสอบ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
1 การอุทธรณ์ใช้ส าหรับการด าเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ถูก

สั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น   
     ผิด 

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ใช้ส าหรับกรณีโต้แย้งค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือกรณีโต้แย้งค าสั่งให้
ออกจากราชการ รวมตลอดจนข้อยกเว้นการอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือการเลิกสัญญาจ้าง 
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 19 ดังนั้น การ
อุทธรณ์ไม่ได้ใช้ส าหรับการโต้แย้งค าสั่งลงโทษทางวินัยวินัยเพียงอย่างเดียว 
 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
2 การอุทธรณ์ใช้ส าหรับการด าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลากร       

ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายและใน
กรณีบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือการเลิกสัญญาจ้าง   

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตำมเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ใช้ส าหรับกรณีโต้แย้งค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือกรณีโต้แย้งค าสั่งให้
ออกจากราชการ รวมตลอดจนข้อยกเว้นการอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือการเลิกสัญญาจ้าง 
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 19 ดังนั้น การ
อุทธรณ์ตามนัยดังกล่าวจึงใช้ส าหรับการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ และการอุทธรณ์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในกรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การไม่ต่อสัญญาจ้าง 
หรือการเลิกสัญญาจ้าง ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
2552 ข้อ 19 
 
  



 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
3 การยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออก

จากราชการจะต้องยื่นภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบหรือ
ควรทราบค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจากราชการ 

     ผิด 

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 61 ตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” มิใช่นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งหรือควรทราบค าสั่งลงโทษหรือให้ออกจาก
ราชการ 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
4 พนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ที่ถูกสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน     

ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย 

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 วรรค 3 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 61 ให้อุทธรณ์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ท าหน้าที่แทนสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
5 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์           

ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ า
มหาวิทยาลัย 

     ผิด 

ค ำอธิบำย 
กรณีข้าราชการถ้าเป็นการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ให้
อุทธรณ์ต่อ ก.อ.พ.ร. ตามมาตรา 61 และข้อ 5 วรรค หนึ่ง ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และการอุทธรณ์ในกรณีสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ปลดออก     
ไล่ออก ให้อุทธรณ์ตามข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจาก
ราชการและค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 ดังนั้น 
ส าหรับข้าราชการจะใช้สิทธ์อุทธรณ์แยกจากกันระหว่างการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กับการกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 
  



 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือยื่นโดย
การจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สกอ.ก็ได้ 

     ถูก  

ค ำอธิบำย  
เป็นไปตามข้อ 6 และข้อ 10 ของข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้
ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
7 การยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยในกรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุก

ประเภทที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในในสถาบันอุดมศึกษาให้ยื่นหนังสือ
อุทธรณ์พร้อมพยานหลักฐานโดยยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาของตน ยื่นด้วย 
ตนเองที่ฝ่ายเลขานุการ ก.อ.พ.ร. หรือยื่นโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ก็ได้ 

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามข้อ 10 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
8 ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยเมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว         

หากประสงค์จะขอถอนอุทธรณ์ไม่สามารถกระท าได้ 
     ผิด 

ค ำอธิบำย 
สามารถถอนอุทธรณ์ได้ เป็นไปตามข้อ 12 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และข้อ 23 ของข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ที่ก าหนดไว้ให้ผู้อุทธรณ์สามรถใช้สิทธิถอน    
อุทธรณ์ก่อนการพิจารณาของ ก.อ.พ.ร. หรือ ก.อ.ร. ได ้
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
9 นาย พ. พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยต่อ            

ก.อ.พ.ร. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพ่ือโต้แย้งค าสั่งลงโทษทางวินัย 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัย เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2560  ก.อ.พ.ร. ต้องรับอุทธรณ์ของนาย พ. ไว้พิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป 

     ผิด 

ค ำอธิบำย   
เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552     
ซึ่งก าหนดไว้ว่า จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. 
ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จึงล่วงพ้นก าหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ดังนั้น ก.อ.พ.ร.    
จึงไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา 
 
  



 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
10 ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

หากเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์สามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งหรือทราบค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

    ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ให้มีอายุความฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบค า
วินิจฉัย 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
11 การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ใช้ส าหรับกรณีท่ีบุคลากรเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา และประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตน  

    ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามข้อ 20 และข้อ 21 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดเรื่องการร้องทุกข์ไว้ว่า เกี่ยวกับเรื่องใด ลักษณะใด และขอบเขตของเนื้อหาไว้เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินการ 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
12 ท่านอาจจะเคยได้ยินค าว่า “การร้องทุกข์ และการร้องเรียน” มาบ้าง แต่ทั้ง

สองเรื่องนั้นก็ไม่แตกต่างกัน 
     ผิด 

ค ำอธิบำย 
“กำรร้องทุกข”์ เป็นเรื่องของบุคลากรที่มีความคับข้องใจอันเกิดจาการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับ   
บัญชาต่อตนเอง และเป็นเรื่องไม่อาจอุทธรณ์ได้ แต่ “กำรรอ้งเรียน”เป็นการการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้หนึ่งผู้ใดว่า มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัยหรือกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท า
ดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคลากร หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น การร้องทุกข์ และการร้องเรียน จึงมี
ลักษณะแตกต่างกัน 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
13 บุคลากรหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีเรื่องคับข้องใจจากการ

ปฏิบัติหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชามีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในก าหนด 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการกระท า หรือได้รับค าสั่ง 

     ผิด 

ค ำอธิบำย 
ตามนัยข้อ 20 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552      
ตามนัยมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547      
ก าหนดไว้เกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ว่า ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์ภายในก าหนด 30 วัน              
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการกระท า หรือได้รับค าสั่ง  ดังนั้น การยื่นภายใน 90 วัน จึงไม่ถูกต้อง 
 
  



 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
14 ผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ได้ 
     ผิด 

ค ำอธิบำย 
สามารถน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ ตามนัยมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ดังนั้น ผู้ร้องทุกข์สามาถน าทนายหรือท่ีปรึกษาเข้า
มาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
15 ผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์ ได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) ยื่นเรื่องผ่าน

ผู้บังคับบัญชาของตน 2) ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ฝ่ายเลขานุการ ก.อ.พ.ร.       
3) ยื่นเรื่องโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามนัยข้อ 26 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
ได้ก าหนดไว้ 3 วิธีดังกล่าว ตามค าถาม 
 
 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
16 หนังสือร้องทุกข์ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 1) มีสาระส าคัญที่แสดง

ข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ
คับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร 2) ระบุ
ความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

     ผิด 

ค ำอธิบำย 
ตามนัยข้อ 23 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
ก าหนดไว้ว่า “หนังสือร้องทุกข์ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 1) มีการลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 
2) มีสาระส าคัญท่ีแสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร 3) ระบุความประสงค์ของการร้องทุกข์ ดังนั้น จึงไม่ครบ
สาระส าคญั คือ มีการลงลายมือช่ือและต าแหน่งของผูร้้องทุกข์ 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
17 เมื่อผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากประสงค์

จะถอนค าร้องทุกข์ก็สามารถยื่นขอถอนค าร้องทุกข์ท่ียื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ 
ก่อนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีค าวินิจฉัยเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น 

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
ตามนัยข้อ 29 ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
ก าหนดไว้ว่า ผู้ร้องทุกข์จะถอนค าร้องทุกข์ก็ได้ และให้น าข้อ 12 ของระเบียบดังกล่าวนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
คือ “ข้อ 12 ผู้อุทธรณ์จะถอนอุทธรณ์ก่อนที่ ก.อ.พ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือ
ยื่นหรือส่งตรงต่อประธาน ก.อ.พ.ร. เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ” 
 
  



 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
18 ในกรณีผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชหารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ร้องทุกข์     

ได้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.พ.ร. แล้วหลังจากท่ีมีการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ ก.อ.พ.ร. ได้แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบ เมื่อผู้ร้องทุกข์ทราบผลการพิจารณาวินิจฉัยและมีความประสงค์ท่ี
จะโต้แย้งและไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยผู้ร้องทุกข์มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย 

     ถูก  

ค ำอธิบำย 
เนื่องจากการร้องทุกข์ของข้าราชการที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่ถึงที่สุดกฎหมายยังให้โอกาสข้าราชการที่จะ
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ท่ีตนได้ยื่นไว้แล้วต่อสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.อ.พ.ร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ได้อีก
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลค าวินิจฉัย เป็นไปตามข้อบังคับ ก.อ.ร. วา่ด้วยการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2551 และฉบับที่ (3) พ.ศ. 
2559 ดังนั้น ข้าราชการจึงอาจใช้สิทธิร้องทุกข์ได้อีกชั้นหนึ่งก่อนยื่นฟ้องคดีปกครอง 
 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
19 ผู้ร้องทุกข์ที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิฟ้องคดี

ปกครองต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยท าค าฟ้องเป็นหนังสือและยื่นต่อศาล
ปกครองชั้นต้น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองชั้นต้น 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบผลการพิจารณาวินิจฉัยค าร้อง
ทุกข์นั้น 

     ผิด 

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ให้มีอายุความฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบค า 
ดังนั้น ผู้ร้องทุกข์ดังกล่าวต้องยื่นฟ้องภายในก าหนด 90 วัน ศาลจึงจะรับค าฟ้องไว้พิจารณา 
 

ข้อ ค ำถำม ถูก ผิด 
20 ในกรณีผู้ร้องทุกข์มีความประสงค์จะโต้แย้งประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกฎ

หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใด หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส าหรับกรณีเช่นนี้ผู้ร้องทุกข์ไม่ต้องยื่น
เรื่องร้องทุกขต์่อ ก.อ.พ.ร. ก่อน ก็สามารถยืน่ฟ้องคดีปกครองต่อศาล
ปกครองชั้นต้นได้  

    ถูก  

ค ำอธิบำย 
เป็นไปตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
มิใช่เป็นกรณีการร้องทุกข์ เพราะมิใช่เกิดจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ตามนัยข้อ 20 และข้อ 21 ของ
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การ
ร้องทุกข์ ส่วนใหญ่บุคลากรไม่เข้าใจจะยื่นค าร้องทุกข์ ต่อ ก.อ.พ.ร. ก่อน 
 

 


