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ทะเบียนหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา 



เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หมายเหตุ 

สนธ.๐๓๐๐/๐๗๐ ๙ ม.ค. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน                   
จากน ักศ ึกษาเก ี ่ยวก ับป ัญหาการใช ้ เส ียง จากกา รซ ้อมก ิจกรรม              
ส ันทนาการของช ุมน ุมส ันทนาการในบร ิ เวณพื ้นท ี ่สนามโซน A                     
ซ่ึงพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษา ส่งผลให้เกิดเสียงดังรบกวน                 
แก ่น ักศ ึกษาท ี ่พ ักอาศ ัยอย ู ่ ในบร ิ เวณใกล ้ เคี ยง สภาน ักศ ึกษาฯ                                                
จึงได้แจ้งข้อร ้องเร ียนดังกล่าวไปยังประธานชุมนุมกองสันทนาการ                         
เพ่ือขอความร่วมมือดำเนินการแก้ไปต่อไป 

ประธานชุมนุมกองสันทนาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ด่วนที่สุด 

สนธ.๐๓๐๐/๐๙๗ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน                 
จากนักศึกษาเกี ่ยวกับปัญหาลานจอดรถบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้                     
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้เกิดความไม่
สะดวกและสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์ที ่จอดในบริเวณดังกล่าว                     
สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร ้องเรี ยนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดี                      
ฝ ่ายความย ั ่ งย ืนและบร ิหารศ ูนย ์ร ังส ิต  เพ ื ่อขอความอน ุเคราะห์                      
ดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๓๐๐/๐๙๙ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน                 
จาก นายอธิพัชร์ นิธิศักดิ ์พรกุล สมาชิกสภานักศึกษา เกี่ยวกับปัญหา               
ถนนประชาส ันต ์  ช ่วงข ้างโรงภาพยนตร ์คณะวารสารศาสตร ์และ

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ทะเบียนหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



สื ่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ร ัง ส ิต ซึ ่งเกิดชำรุด                     
ส่งผลให้เก ิดความไม่สะดวกและสร ้างความเส ียหายให้แก่รถยนต์                              
รถจักรยายนยนต์ ที่เดินทางสัญจรในเส้นทางดังกล่าว สภานักศึกษาฯ                
จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและ
บริหารศูนย์รังสิต เพ่ือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแกไ้ขตามข้อร้องเรียน
ต่อไป 

สนธ.๐๓๐๐/๑๐๐ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
นายปรวรรตน์ อังศิริ สมาชิกสภานักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาไฟส่องสว่าง
บร ิ เวณลานจอดรถ ตรงข ้ามอาคารบรรยาย เร ียนรวม ๓ (บร.๓ ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าว สภานักศึกษาฯ  จึงได้แจ้งข้อร้อง                                        
เรียนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๓๐๐/๑๐๓ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาได้ร ับร้องเรียนจาก               
นายศ ุภว ิชญ ์  ส ันท ัดการ  สมาช ิกสภาน ักศ ึกษา  เก ี ่ยวก ับปัญหา                        
ถนนเส้นอาคารวิศิษฎ์อักษร (SC๒) กับอาคารเรียนคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ ไม่มีทางเท้า               
และไฟส่องสว่างสำหรับคนเดิน ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เดินทาง
สัญจรในเส้นทางดังกล่าว สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งเรื่องข้อร้องเรียนมา               
ไปย ั ง รองอธ ิ ก า รบด ี ฝ ่ า ยคว ามย ั ่ ง ย ื นและบร ิ หา รศ ู นย ์ ร ั งสิ ต                               
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



สนธ.๐๓๐๐/๑๑๐ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน
จากนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการแสดงพฤติกรรมชู้สาวของนักศึกษาในพ้ืนที่
สาธารณะ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ช ั ้น ๓ ซึ ่งนักศึกษาผู ้ร ้องได้ร ้องขอให้ผ ู ้ เก ี ่ยวข้องกำหนดมาตรการ                        
ป้องปรามและแก้ไขปัญหาจากการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นพฤติกรรม
ท ี ่ ไม่ เหมาะสมและอาจนำมาซ ึ ่ งความเส ื ่อมเสี ยแก ่มหาว ิทยาลัย                               
สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
เพ่ือโปรดพิจารณาและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๓๐๐/๑๒๗ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียน ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ
ร้านศูนย์อาหารกรีนแคนทีนในรอบกลางวัน และรอบเย็น เกี ่ยวกับ
ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
และการการหยุดการเร ียนการสอนภายในมหาว ิทยาล ัย ส ่งผลให้
ผู ้ประกอบการร้านค้าซึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย มีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๔๔ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน
จากสมาชิกสภานักศึกษา และนักศึกษา ถึงพฤติกรรมของ นายกฤษ เสือโต 
บุคลากรในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ที ่ได้มีการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการข่มขู ่การแสดงออก                  
ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมอันไม่
เหมาะสมประการอ ื ่น อ ันนำไปส ู ่ความไม่ ปลอดภ ัยของน ักศ ึกษา                         

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเพ่ือดำเนินการต่อไป 

สนธ.๐๑๐๐/๐๔๖ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน
จากนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ถึงพฤติกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี 
พานิชสาส์น อาจารย์ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ที ่ได้มีการกระทำที่                  
เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือ “อคติ” ทัศนคติดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
ประเมินผลการเรียนและการสอนของอาจารย์ต่อนักศึกษา นอกจากนี้ยัง
ปรากฏหลักฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมประการอื่น อีกทั้งใน
ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ นักศึกษาผู้ร้องเรียนจึงร้อง
ขอให้คณะเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือดำเนินการเรียนและการ
สอบในรายวิชา ศ.๒๑๐ แทนอาจารย์ท่านดังกล่าว เพ่ือความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคติต่อนักศึกษา สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไปยังคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๕๐ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ แจ้งข้อร้องเรียน โดยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งผู ้ร้องได้ร้องเรียนว่า
บุคคลดังกล่าวได้ขาดคุณสมบัติในตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ไ ด ้ ร ั บ ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ ใ ห ้ ส ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลับ 
ด่วนที่สุด 



สภานักศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลอันเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้              
ขาดคุณสมบัติในตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ตามข้อ ๔๓ (๔) ของ
ข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์  ว ่าด ้วย ก ิจกรรม น ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๒ เนื ่องจากเมื ่อตรวจสอบใน                 
เว็ปไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าบุคคล
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจริงตามคำร้องเรียน แต่บุคคล
ดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร ้องเรียนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดี                    
ฝ่ายการนักศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปโดยด่วนที่สุด 

สนธ.๐๑๐๐/๐๕๓ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งเรื ่องร้องเรียนของนักศึกษา สภานักศึกษาฯ ได้ร ับข้อร้องเร ียน                    
จากน ักศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับการ เร ียนการสอนในรา ยว ิชา  มธ .๑๐๗                           
โดยมี อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง เป็นผู ้สอนในรายวิชาดังกล่าว                   
ซึ่งผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าอาจารย์ท่านดังกล่าว สั่งงานโดยขาดการคำนึงถึง
ความพร้อมของนักศึกษา อาทิ การสั่งงานเกี่ยวกับ AI ซึ่งนักศึกษาต้องใช้
อุปกรณ์คุณภาพสูงจึงจะสามารถทำงานดังกล่าวได้ หรือรูปแบบการสอน
วิธ ีการการปฏิบัติก็ได้กำหนดให้นักศึกษารับชมจากวิดีโอในเว็ปไซต์ 
Youtube ไม่มีการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและผู้สอนไม่รับฟังข้อเรียกร้อง
ของนักศึกษาแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ร้องจึงมีความประสงค์ให้มีการปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากจุดประสงค์ของวิชา ไม่สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนของรายวิชา สภานักศึกษาฯ จึ งได้แจ้งข้อร้องเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



ดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ
ต่อไป 

สนธ.๐๑๐๐/๐๕๔ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งเรื่องร้องเรียน ด้วยสภานักศึกษาได้รับข้อร้องเรียนจาก นายพันธ์กวี 
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อดีตนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา เกี ่ยวกับการถูกคุกคามด้านสิทธิมนุษยชน                    
การเร ียนการสอนที ่ไม่เป็นธรรม และความไม่ได้ร ับความเป็นธรรม                  
จากการร้องเรียน จำนวนทั้งสิ ้น ๑๐ เรื ่อง สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้ง                 
ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไป 

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๕๙ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งเรื ่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน               
จากนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ส่วนต่อขยายสำหรับ               
การจ ัดการเร ียนการสอนในห้อง ๒๕๑ และ ๒๕๒ อาคารปิยชาติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ชำรุด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนดังกล่าว สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้ง
ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั ่งยืนและบริหาร                
ศูนย์รังสิตเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๖๑ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน                 
จากนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหลังคาทางเดิน (Cover way) ชำรุด บริเวณ
ฝั่งทิศใต้ของโรงอาหารกรีนแคนทีน ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายแก่นักศึกษา
และผู้ เด ินทางส ัญจรในบริเวณดังกล ่าว สภานักศึกษาฯ จ ึงได้แจ้ง                         
ข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั ่งยืนและบริหาร                         
ศูนย์รังสิต เพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



สนธ.๐๑๐๐/๐๖๓ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
สมาชิกสภานักศึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาถนนชำรุด ในบริเวณ
ต่อไปนี้ ๑. ถนนด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนต์วารศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นพื้นปูบล็อกคอนกรีตอีกทั้งถนนเส้นนี้ยังไม่มีทางเท้าสำหรับผู้ที่เดิน
ส ัญจรในเส ้นทางดังกล ่าว ๒. ถนนเส ้นระหว่างอาคารเร ียนรวม                         
กลุ่มสังคมศาสตร์ ๒ (SC๒) – วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ฝั่งทิศ
ตะวันออก ซึ่งมีปัญหาถนนชำรุดเป็นหลายช่วง อีกท้ังถนนเส้นนี้ยังไม่มีทาง
เท้าสำหรับผู้ที ่เดินทางสัญจรในเส้นทางดังกล่าว สภานักศึกษาฯ จึงได้                
แจ้งข้อร้องเรียนไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต                  
เพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๖๔ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ แจ้งเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเวลาเปิดปิดสนามกีฬา ซึ่งปิดให้บริการในเวลา 
๑๘.๐๐ น. จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลย์บอล และสนาม X-treme Plaza  นักศึกษาจึงร้องขอผ่าน
ทางสภาน ั กศ ึ กษาฯ  ให ้ ส ำน ั ก งานบร ิหารทร ัพย ์ ส ิ นและก ี ฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาปรับเวลาให้บริการจากเดิม ๑๘.๐๐ น. 
เป็น ๒๐.๐๐ น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้
บริการ 

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
ทรัพย์สินและกีฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๖๗ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ แจ้งเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา ถึงพฤติการณ์การกระทำของ รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี 
พานิชสาส์น อาจารย์ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผู้ร้องได้ร้องเรียนว่า

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 



อาจารย์ท่านดังกล่าวมีพฤติการณ์ปกปิดและหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนและการให้คะแนนในรายวิชา       
ศ.๒๑๐ นักศึกษาผู้ร้องเรียนจึงร้องขอให้คระเศรษฐศาสตร์ ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้เปิดเผยการประเมินผลการเรียนและ                    
การให้คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแก่ดังกล่าวแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์
โดยเร็ว สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ ่งเป็นผู ้บังคับบัญชาของผู ้ถูกร้อง เพื ่อโปรดพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

สนธ.๐๑๐๐/๐๗๒ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ แจ้งเรื ่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน               
จากนักศึกษา ซ่ึงผู้ร้องได้ร้องเรียนว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื ่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ 
(COVID-๑ ๙ ) (ฉ บ ั บ ท ี ่  ๑ ๓ ) ล ง ว ั น ท ี ่  ๑ ๔  ม ิ ถ ุ น า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุญาตวิชาที ่จ ัดการเร ียนการสอนใน                      
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ให้สามารถจัดสอบในห้องสอบได้ ส่งผลให้นักศึกษา             
จำนวนมาก ในรายวิชา NS๑๓๒ สุขภาพวัยรุ่น ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-
๑๙) ในช่วงเวลาที ่ผ ่านมา ต้องเดินทางกลับมาสอบที ่มหาวิทยาลัยฯ                     
สร ้างความยากลำบากแก่น ักศ ึกษาในการเด ินทางจากภ ูม ิลำเนา                           
มายังมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างยิ่ง สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้งข้อร้องเรียนไป
ยังอธิการบดี เพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ด่วนที่สุด 



 

 

 

สนธ.๐๑๐๐/๐๗๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ แจ้งเรื ่องร้องเรียนของนักศึกษา ด้วยสภานักศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียน                 
จากนักศึกษา ซึ่งผู้ร้องได้ร้องเรียนว่า เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ ผู ้ร้องได้ใช้บริการรถ NGV สาย ๓                    
ซึ ่งผ ู ้ร ้องมิได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการการควบคุมโรค                    
จึงเป็นเหตุให้พนักงานขับรถสายดังกล่าวไล่ผู้ร้องลงจากรถ ด้วยวาจาที่ไม่
สุภาพ ผู้ร้องจึงร้องขอให้ดำเนินการตักเตือนพนักงานขับรถให้ใช้วาจาดว้ย
ความส ุภาพและขอให ้ดำเน ินการทำป ้ายเต ือน เร ื ่อง การสวมใส่                        
หน้ากากอนามัยตามมาตรการควบคุมโรค ที ่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื ่อให้
ผู้ใช้บริการได้เห็นอย่างชัดเจนก่อนขึ้นรถบริการ สภานักศึกษาฯ จึงได้แจ้ง
ข้อร้องเรียนไปยังรองอธิการบดีฝ่ายความยั ่งยืนและบริหารศูนย์ร ังสิต                  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

รองอธิการบดฝี่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 


