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1. การเข้าใช้งานระบบ 

เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว เว็บไซต์จะแสดงหน้าแรก ดังรูปภาพที่ 1 หน้าแรก 

 
รูปภาพที่ 1 หน้าแรก 

หมายเลข 1 คือการลงชื่อเข้าใช้งานส าหรับส าหรับบุคคลทั่วไป สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีห่ัวข้อ

1.1 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลทั่วไป 

หมายเลข 2 คือการลงชื่อเข้าใช้งานส าหรับส าหรับบุคคลากรและนักศึกษามข. สามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 1.2 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลากรและนักศึกษามข. 

หมายเลข 3 กรณีผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได ้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ทีห่ัวข้อ 4. ลืมรหัสผ่าน (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

หมายเลข 4 คือการสมัครสมาชิกส าหรับบุคคลทั่วไป สารมาถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 3. การ

สมัครสมาชิก (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

หมายเลข 5 คือคู่มือการใช้งานระบบ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

หมายเลข 6 คือเว็บไซต์การร้องเรียนอ่ืนๆในเครือมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้

ทีห่ัวข้อ 5. เข้าถึงเว็บไซต์การร้องเรียนอ่ืนๆ 
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1.1 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลทั่วไป 

หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ แล้ว จะปรากฏ

หน้าส าหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ดังรูปภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลทั่วไป  

 
รูปภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบส าหรบับุคคลทั่วไป 

หมายเลข 1 อีเมล: กรอกอีเมลของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลอีเมล 

หมายเลข 2 รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

หมายเลข 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ  

 เพ่ือเข้าใช้งาน จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูล หากบัญชีผู้ใช้ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ

ส าเร็จและเว็บไซต์จะแสดงผลหน้าหลักของระบบดังหัวข้อที่ 6. หน้าหลัก หากบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบไม่

ส าเร็จและไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้   
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1.2 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลากรและนักศึกษามข. 

หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ แล้ว จะปรากฏ

หน้าส าหรับลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ดังรูปภาพที่ 3 การเข้าสู่ระบบส าหรับบุคคลากรและนักศึกษามข.  

 
รูปภาพที่ 3 การเข้าสู่ระบบส าหรบับุคคลากรและนักศึกษามข. 

คลิกท่ีปุ่ม Sign In with KKU Email   เพ่ือเข้าใช้งานระบบ หลังจากนั้นจะ

ปรากฏหน้าต่าง ดังรูปภาพที่ 4 Sign In with KKU Email 

 
รูปภาพที่ 4 Sign In with KKU Email 
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ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Mail KKU) จากนั้นระบบจะท าการ

ตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลบัญชีผู้ใช้ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานระบบส าเร็จและเว็บไซต์จะแสดงผลหน้าหลักของ

ระบบดังหัวข้อที่ 6. หน้าหลัก หากบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จและไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ แล้ว จะปรากฏ

หน้าแรกของเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 5 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

 
รูปภาพที่ 5 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ หลังจากคลิกที่ปุ่มจะปรากฏหน้าต่างที่แสดงผล

คู่มือการใช้งานระบบ ดังรูปภาพที่ 6 คู่มือการใช้งานระบบ 
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รูปภาพที่ 6 คู่มือการใช้งานระบบ 

จากรูปภาพที่ 6 คู่มือการใช้งานระบบ จะแสดงข้อมูลคู่มือการใช้งานระบบ หากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลด

คู่มือ ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม  ก็จะดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการใช้งานระบบส าเร็จ 

3. การสมัครสมาชิก (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ จะปรากฏหน้าแรก

ของเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 7 การสมัครสมาชิก 

 
รูปภาพที่ 7 การสมัครสมาชิก 

https://law-division-kku-website.vercel.app/
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คลิกท่ี  เพ่ือสมัครสมาชิกส าหรับเข้าใช้งานระบบ หลังจากคลิกท่ีปุ่มจะปรากฏหน้าต่าง

ดังรูปภาพที่ 8 ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนและสมัครสมาชิก 

3.1 การยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข 

 
รูปภาพที่ 8 ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการแจ้งข้อร้องเรียนและสมัครสมาชิก 

หมายเลข 1 การยินยอมรับเงื่อนไข: ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ 

โดยหากผู้ใช้ไม่ยินยอมที่จะให้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลกับทางระบบ ผู้ใช้จะเสียสิทธิบางประการในการพิจารณา

เรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยัน: หลังจากผู้ใช้ระบุการยินยอมรับเงื่อนไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือ

ไปยังหน้าสมัครสมาชิกต่อไป โดยหากยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขจะแสดงหน้าสมัครสมาชิก ดังรูปภาพที่ 9 

การกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิกหากยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.2 กรอก

ข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก (ส าหรับสมาชิกที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) แต่หากไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและ

เงื่อนไขจะแสดงหน้าสมัครสมาชิก ดังรูปภาพที่ 10 การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกหากไมย่ินยอมรับข้อก าหนด

และเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.3 กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก (ส าหรับสมาชิกท่ีไม่ยินยอมรับ

ข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

หมายเลข 3 ปุ่มยกเลิก: หากผู้ใช้ไม่ต้องการสมัครสมาชิกแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปยังหน้า

แรกของเว็บไซต์ 
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3.2 กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก (ส าหรับสมาชิกทีย่ินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

 
รูปภาพที่ 9 การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกหากยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข 

หมายเลข 1 อีเมล: กรอกอีเมลที่ผู้ใช้ต้องการสมัครลงในช่องกรอกข้อมูลอีเมล 

หมายเลข 2 รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านที่ผู้ใช้ต้องการลงในช่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

หมายเลข 3 ชื่อจริง: กรอกชื่อจริงของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 4 นามสกุล: กรอกนามสกุลของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลนามสกุล 

หมายเลข 5 เลขบัตรประชาชน/Passport: กรอกเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ของผู้ใช้ลงในช่อง

กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน/Passport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเลข 6 สัญชาติ: กรอกสัญชาติของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 7 เพศ: เลือกเพศของผู้ใช้ตรงช่องระบุข้อมูลเพศ 

หมายเลข 8 อาชีพ: กรอกอาชีพของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลอาชีพ 

หมายเลข 9 เบอร์ติดต่อ: กรอกเบอร์ติดต่อของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ 

หมายเลข 10 ที่อยู่: กรอกรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ 

หมายเลข 11 จังหวัด: เลือกจังหวัดที่อยู่ตรงช่องระบุข้อมูลจังหวัด 

หมายเลข 12 อ าเภอ: เลือกอ าเภอที่อยู่ตรงช่องระบุข้อมูลอ าเภอ 

หมายเลข 13 ต าบล: เลือกต าบลที่อยู่ตรงช่องระบุข้อมูลต าบล 

หมายเลข 14 รหัสไปรษณีย์: ระบบจะแสดงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่ผู้ใช้เลือก 
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หมายเลข 15 ปุ่มสมัครสมาชิก: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มสมัคร

สมาชิก   เพ่ือท าการสมัครสมาชิก หลังจากนั้นระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้ารอยืนยันตัวตน ดังรูปภาพที่ 

11 รอยืนยันตัวตนเพ่ือสมัครสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.4 รอยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก  

หมายเลข 16 ปุ่มเข้าสู่ระบบ: หากมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วและไม่ต้องการสมัครสมาชิกใหม ่ให้คลิกท่ีปุ่ม 

 เพ่ือกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ 

3.3 กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก (ส าหรับสมาชิกที่ไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

 
รูปภาพที่ 10 การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกหากไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข 

หมายเลข 1 อีเมล: กรอกอีเมลที่ผู้ใช้ต้องการสมัครลงในช่องกรอกข้อมูลอีเมล 

หมายเลข 2 รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านที่ผู้ใช้ต้องการลงในช่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

หมายเลข 3 ชื่อจริง: กรอกชื่อจริงของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 4 นามสกุล: กรอกนามสกุลของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลนามสกุล 

หมายเลข 5 เบอร์ติดต่อ: กรอกเบอร์ติดต่อของผู้ใช้ลงในช่องกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ 

หมายเลข 6 ปุ่มสมัครสมาชิก: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มสมัคร

สมาชิก   เพ่ือท าการสมัครสมาชิก หลังจากนั้นระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้ารอยืนยันตัวตน ดังรูปภาพที่ 

11 รอยืนยันตัวตนเพ่ือสมัครสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.4 รอยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก  

หมายเลข 7 ปุ่มเข้าสู่ระบบ: หากมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วและไม่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ 



9 

 
3.4 รอยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก 

 
รูปภาพที่ 11 รอยืนยันตัวตนเพื่อสมัครสมาชิก 

หลังจากสมัครสมาชิกส าเร็จ ระบบจะน าทางผู้ใช้มายังหน้ารอยืนยันตัวตนและจะส่งเมลส าหรับการยืนยัน

ตัวตนไปยังเมลที่ผู้ใช้ใช้ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องไปที่เมลของท่านเพ่ือยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิก เพ่ือท า

ให้การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ ดังหัวข้อที่ 3.5 ตรวจสอบเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก หรือหากตรวจสอบที่

กล่องจดหมายแล้วไม่ได้รับเมล ให้ผู้ใช้คลิกท่ีปุ่มส่งอีกครั้ง  ระบบจะท าการส่งเมลส าหรับยืนยันตัวตน

ให้ท่านใหม่ 

3.5 ตรวจสอบเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก 

ผู้ใช้ไปยังกล่องขาเข้าของเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของท่าน จะพบกับเมลชื่อ “กรุณายืนยันอีเมล์ของ

คุณ” ของกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรูปภาพที่ 12 เมลส าหรับยืนยันตัวตนใน

กล่องจดหมาย (หมายเหตุ หากท่านไม่พบเมลในกล่องจดหมายขาเข้า โปรดตรวจสอบที่จดหมายขยะ) 
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รูปภาพที่ 12 เมลส าหรับยืนยันตวัตนในกล่องจดหมาย 

ให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่เมลชื่อ“กรุณายืนยันอีเมล์ของคุณ” ของกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแสดงรายเอียดดังรูปภาพที่ 13 รายละเอียดเมลการยืนยันตัวตน 

 
รูปภาพที่ 13 รายละเอียดเมลการยืนยันตัวตน 

ให้ผู้ใช้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิก หลังกจากคลิกที่ปุ่มยืนยันอีเมล

เรียบร้อยจะแสดงรายละเอียดดังหัวข้อที่ 3.6 สมัครสมาชิกส าเร็จ 
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3.6 สมัครสมาชิกส าเร็จ 

หลังจากคลิกที่ปุม่ยืนยันอีเมล ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้ายืนยันอีเมลส าเร็จ เป็นการสมัครสมาชิกให้

เสร็จสมบูรณ์ ดังรูปภาพที่ 14 สมัครสมาชิกส าเร็จ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที โดยท าการคลิกท่ีปุ่ม 

 หลังจากนั้นระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก ดังรูปภาพที่ 20. หน้าหลัก สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ที่หัวข้อที่ 6. หน้าหลัก 

 
รูปภาพที่ 14 สมัครสมาชิกส าเรจ็ 
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4. ลืมรหัสผ่าน (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ จะปรากฏหน้าแรก

ของเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 15 ลืมรหัสผ่าน

 
รูปภาพที่ 15 ลืมรหัสผา่น 

หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้คลิกท่ี  เพ่ือขอรหัสผ่านใหม่ จากนั้นจะ

ปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 16 ขอรหัสผ่านใหม่

 
รูปภาพที่ 16 ขอรหัสผ่านใหม ่

https://law-division-kku-website.vercel.app/


13 

 
หมายเลข 1 เมล: ให้ผู้ใช้กรอกเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกลงในช่องกรอกเมล  

หมายเลข 2 ปุ่มยืนยัน: หลังจากกรอกข้อมูลเมลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือขอ

รหัสผ่านใหม่ ระบบจะท าการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังเมลของผู้ใช้ ดังรูปภาพที่ 17 เมลส าหรับรหัสผ่านใหม่ในกล่อง

จดหมาย 

หมายเลข 3 ปุ่มยกเลิก: หากผู้ใช้ไม่ต้องการขอรหัสผ่านใหม่แล้ว ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือ

กลับไปยังหน้าแรก 

 
รูปภาพที่ 17 เมลส าหรับรหสัผ่านใหม่ในกล่องจดหมาย 

หลังจากท่ีผู้ใช้ท าการขอรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ไปยังกล่องขาเข้าในเมลของท่าน จะพบ

กับเมลชื่อ “เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ” ของกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรูปภาพที่ 

17 เมลส าหรับรหัสผ่านใหม่ในกล่องจดหมาย (หมายเหตุ หากท่านไม่พบเมลในกล่องจดหมายขาเข้า โปรด

ตรวจสอบที่จดหมายขยะ) หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่เมลชื่อ“เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ” ของกองกฎหมาย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะแสดงรายเอียดดังรูปภาพที่ 18 รายละเอียดข้อมูลรหัสผ่านใหม่ 
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รูปภาพที่ 18 รายละเอียดข้อมลูรหัสผ่านใหม ่

หมายเลข 1 ชื่อผู้ใช้งาน: แสดงข้อมูลเมลของท่านส าหรับเข้าใช้งานระบบ  

หมายเลข 2 รหัสผ่านใหม่: แสดงข้อมูลรหัสผ่านใหม่ของท่านส าหรับเข้าใช้งานระบบ 

หมายเลข 3 ปุ่มเข้าสู่ระบบ: คลิกท่ีปุ่มเข้าสู่ระบบ  เพ่ีอไปยังหน้าเข้าสู่ระบบระบบเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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5. เข้าถึงเว็บไซต์การร้องเรียนอื่นๆ 

เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยลิงก์ https://law-division-kku-website.vercel.app/ จะปรากฏหน้าแรก

ของเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 19 เว็บไซต์การร้องเรียนอ่ืนๆ

 
รูปภาพที่ 19 เว็บไซต์การร้องเรยีนอ่ืนๆ 

จากรูปภาพที่ 19 จะเห็นว่าหน้าแรกของเว็บไซต์จะปรากฏเว็บไซต์การร้องเรียนต่าง ๆ ในสไลด์ด้านล่าง

ตรงหัวข้อ “เว็บไซต์การร้องเรียนต่าง ๆ” สามารถคลิกท่ีไอคอนลูกศร   หรือ   เพ่ือเลื่อนดูเว็บไซต์การ

ร้องเรียนอ่ืนๆเพ่ิมเติม หากผู้ใช้ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์การร้องเรียนนั้นๆ สามารถท าคลิกที่การ์ดของเว็บไซต์ที่

ต้องการ หลังจากนั้นระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ 

 

 

 

 

 

 

https://law-division-kku-website.vercel.app/
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6. หน้าหลัก 

หลังจากท าการเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก ดังรูปภาพที่ 20 หน้าหลัก 

 
รูปภาพที่ 20 หน้าหลัก 

โดยรายละเอียดของหน้าหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือส่วนที ่1.TAB BAR แสดงข้อมูล ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 6.1 TAB BAR แสดงข้อมูล และส่วนที ่2. เนื้อหาหน้าหลัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่หัวข้อ 6.2 เนื้อหาหน้าหลัก 
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6.1 TAB BAR แสดงข้อมูล 

 
รูปภาพที่ 21 TAB BAR แสดงข้อมูล 

หมายเลข 1 เมนูหน้าหลัก: เมื่อกดที่เมนู   จะแสดงหน้าหลักของเว็บไซต์  

หมายเลข 2 เมนูเกี่ยวกับเรา: เมื่อกดที่เมนู   ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของกองกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หมายเลข 3 ปุ่มเพ่ิมเรื่องร้องเรียน: เมื่อผู้ใช้ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือท า

การเพ่ิมเรื่องร้องเรียน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 8. ยื่นเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 4 ค้นเรื่องร้องเรียน: เมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาเรื่องร้องเรียนของท่าน สามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 13. ค้นหาเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 5 ชื่อผู้ใช้: แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้ของท่าน 

หมายเลข 6 เมนูเพ่ิมเติม: เมนูเพิ่มเติมของผู้ใช้ เมื่อท าการคลิกท่ีไอคอน  จะแสดงรายการเมนูดังภาพ

ที่ 22 เมนูเพ่ิมเติมของผู้ใช้  
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รูปภาพที่ 22 เมนูเพิ่มเติมของผู้ใช้ 

หมายเลข 1 เมนูข้อมูลส่วนตัว: เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าจัดการ

ข้อมูลส่วนตัว สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 7. จัดการข้อมูลส่วนตัว 

หมายเลข 2 ออกจากระบบ: หากผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ ให้ท าการคลิกท่ีออกจากระบบ  
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6.2 เนื้อหาหน้าหลัก 

 
รูปภาพที่ 23 เนื้อหาหน้าหลัก 

หมายเลข 1 เว็บไซต์การร้องเรียนอ่ืนๆ: แสดงรายการเว็บไซต์การร้องเรียนอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ใช้สามารถคลิกที่การ์ดของเว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้นระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ท่าน

เลือก 

หมายเลข 2 ติดต่อสอบเพิ่มเติม: รายละข้อมูลที่อยู่และช่องทางติดต่อเพ่ิมเติมของกองกฎหมาย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หมายเลข 3 รายการประเมินความพึงพอใจ: แสดงข้อมูลรายการค าร้องเรียนที่รอประเมินความพึงพอใจ 

ของค าร้องเรียนที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 14. ประเมินความพึงพอใจของ

การจัดการเรื่องร้องเรียน  

หมายเลข 4 รายการค าร้องเรียนของฉัน: แสดงข้อมูลรายการค าร้องเรียนของฉัน สามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 9. รายการเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 5 ปุ่มเพ่ิมเรื่องร้องเรียน: หากผู้ใช้ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม    

 เพ่ือท าการเพ่ิมเรื่องร้องเรียน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หัวข้อ 8. ยื่นเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 6 ปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติม: คลิกท่ีปุ่มเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือดูคู่มือการใช้งานระบบ หลังจากคลิกที่ปุ่มจะ

แสดงผลคู่มือการใช้งานระบบ 
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7. จัดการข้อมูลส่วนตัว 

หลังจากเข้าสู่ระบบส าเร็จ ให้ท าการคลิกท่ีไอคอน  ตรง TAB BAR ของเว็บไซต์ ระบบจะ

แสดงรายการเมนูดังภาพที่ 24 การจัดการข้อมูลส่วนตัว  

 
รูปภาพที่ 24 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

7.1 ดูข้อมูลส่วนตัว 

จากรูปภาพที่ 24 การจัดการข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” จะปรากฏ

หน้าต่างดูข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ใช้ โดยรายละเอียดการแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะแตกต่างกัน ตาม

ประเภทของผู้ใช้ ดังนี้  

- ผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคลากรมข. จะแสดงหน้าต่างดังรูปภาพที่ 25 ข้อมูล

ส่วนตัวของนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคลากรมข. 

- ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) จะแสดงหน้าต่างดังรูปภาพที่ 

26 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

- ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) จะแสดงหน้าต่างดังรูปภาพ

ที่ 27 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ท่ีไม่ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 
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รูปภาพที่ 25 ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคลากรมข. 

จากรูปภาพที่ 25 ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน/นักศึกษาหรือบุคลากรมข. ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัว 

ดังนี้ อีเมล ชื่อจริง นามสกุล เลขบัตรประชาชนและอาชีพ โดยผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ แต่ไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 

 
รูปภาพที่ 26 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับขอ้ก าหนดและเงื่อนไข) 

จากรูปภาพที่ 26 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ อีเมล ชื่อจริง นามสกุล เลขบัตรประชาชน สัญชาติ เพศ อาชีพ เบอร์โทร

ติดต่อและข้อมูลที่อยู่ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดังหัวข้อ 7.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับผู้
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ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหมไ่ด้ ดังหัวข้อ 7.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน (ส าหรับผู้

ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

 

รูปภาพที่ 27 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ท่ีไม่ที่ยินยอมรบัข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

จากรูปภาพที่ 27 ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ไมย่ินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ อีเมล ชื่อจริง นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ได้ ดังหัวข้อ 7.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ 

ดังหัวข้อ 7.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

7.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยท าการคลิกที่ไอคอน   ตรง TAB BAR 

ของเว็บไซต์ ระบบจะแสดงรายการเมนูดังภาพที่ 24 การจัดการข้อมูลส่วนตัว  ให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่เมนู 

“ข้อมูลส่วนตัว” จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เลย 

โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี้  

- ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ของผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

ดังรูปภาพที่ 28 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ท่ียินยอมรับข้อก าหนดและ

เงื่อนไข) 
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- ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ของผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและ

เงื่อนไข) จะแสดงหน้าต่างดังรูปภาพที่ 29 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ท่ีไม่

ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) 

 
รูปภาพที่ 28 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข) 

จากรูปภาพที่ 28 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและ

เงื่อนไข) ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ยินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้  

หมายเลข 1 ชื่อจริง: กรอกชื่อจริงที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 2 นามสกุล: กรอกนามสกุลที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลนามสกุล 

หมายเลข 3 เลขบัตรประชาชน/Passport: กรอกเลขบัตรประชาชนหรือ Passport ที่ต้องการแก้ไขลงใน

ช่องกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน/Passport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเลข 4 สัญชาติ: กรอกสัญชาติที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 5 เพศ: เปลี่ยนเพศที่ต้องการแก้ไขตรงช่องระบุข้อมูลเพศ 

หมายเลข 6 อาชีพ: กรอกอาชีพที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลอาชีพ 

หมายเลข 7 เบอร์ติดต่อ: กรอกเบอร์ติดต่อที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ 

หมายเลข 8 ที่อยู่: กรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลที่อยู่ 
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หมายเลข 9 จังหวัด: เปลี่ยนจังหวัดที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขตรงช่องระบุข้อมูลจังหวัด 

หมายเลข 10 อ าเภอ: เปลี่ยนอ าเภอที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขตรงช่องระบุข้อมูลอ าเภอ 

หมายเลข 11 ต าบล: เปลี่ยนต าบลที่อยูท่ี่ต้องการแก้ไขตรงช่องระบุข้อมูลต าบล 

หมายเลข 12 รหัสไปรษณีย์: ระบบจะแสดงรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่ผู้ใช้เปลี่ยน 

หมายเลข 13 ปุม่อัปเดต: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไขครบถ้วนแล้ว ให้ท าการคลิกทีปุ่่ม  

 ระบบจะท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ส าเร็จ  

 
รูปภาพที่ 29 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป (ที่ไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข) 

จากรูปภาพที่ 29 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบุคคลทั่วไป ((ท่ีไม่ยินยอมรับข้อก าหนดและ

เงื่อนไข) ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป (ที่ไมย่ินยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข) สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้  

หมายเลข 1 ชื่อจริง: กรอกชื่อจริงที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลชื่อจริง 

หมายเลข 2 นามสกุล: กรอกนามสกุลที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลนามสกุล 

หมายเลข 3 เบอร์ติดต่อ: กรอกเบอร์ติดต่อที่ต้องการแก้ไขลงในช่องกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ 

หมายเลข 4 ปุ่มอัปเดต: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไขครบถ้วนแล้ว ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม  

 ระบบจะท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้ส าเร็จ  
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7.3 เปลี่ยนรหัสผ่าน (ส าหรับผู้ร้องเรียนบุคคลทั่วไป) 

ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ โดยท าการคลิกที่ไอคอน   ตรง TAB 

BAR ของเว็บไซต์ ระบบจะแสดงรายการเมนูดังภาพที่ 24 การจัดการข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้ใช้ท าการคลิกที่

เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 30 เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

 
รูปภาพที่ 30 เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

หมายเลข 1 รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนลงในช่องกรอกข้อมูลรหัสผ่าน 

หมายเลข 2 ยืนยันรหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้งลงในช่องยืนยันรหัสผ่าน 

หมายเลข 3 ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน: เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว 

ให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม    ระบบจะท าการเปลี่ยนรหัสใหม่ให้ผู้ใช้และจะท าการออกจากระบบ ผู้ใช้จะต้องท า

การเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่ที่ได้ท าการเปลี่ยนไป 
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8. ยื่นเรื่องร้องเรียน 

หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก ดังรูปภาพที่ 31 การยื่นเรื่อง

ร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 31 การยื่นเรื่องร้องเรียน 

  จากรูปภาพที่ 31 การยื่นเรื่องร้องเรียน หากผู้ใช้ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน ผู้ใช้สามารถเลือกคลิก

ที่ปุ่มเพ่ิม   (หมายเลข 1) ที่อยู่ตรง TAB BAR หรือคลิกที่ปุ่มเพ่ิม  (หมายเลข 2) ตรงเนื้อหาหน้า

หลัก หลังจากการคลิกท่ีปุ่มจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 32 กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 32 กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
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หมายเลข 1 หัวเรื่อง: กรอกชื่อเรื่องที่ต้องการร้องเรียนลงในช่องกรอกข้อมูลหัวเรื่อง 

หมายเลข 2 เรื่องที่ร้องเรียน: กรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียนลงในช่องกรอกข้อมูลเรื่องท่ี

ร้องเรียน 

หมายเลข 3 หน่วยงานที่ร้องเรียน: เลือกหน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน โดยท าการคลิกท่ีไอคอน   จะ

แสดงหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนได้ ดังรูปภาพที่ 33 แสดงหน่วยงานที่ร้องเรียน หากผู้ใช้พบว่าไม่มีหน่วยงานที่

ต้องการเลือก ผู้ให้ใช้เลือกคลิกท่ี “บุคคลหรืออ่ืนๆ” จะปรากฏช่องว่างให้กรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการร้องเรียนได้ ดัง

รูปภาพที่ 34 ร้องเรียนบุคคลหรืออ่ืนๆ  

หมายเลข 4 การอัปโหลดไฟล์: หากผู้ใช้ต้องการแนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียน ให้คลิกที่ 

  เพ่ืออัปโหลดไฟล์ประกอบค าร้องเรียน หลังจากการคลิกจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 35 

อัปโหลดไฟล์ โดยสามารถอัปโหลดไฟล์ไดสู้งสุด 5 ไฟล์ และแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB 

หมายเลข 5 ปุ่มเพ่ิมเรื่องร้องเรียน: หลังจากท าการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียน

ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าการยื่นเรื่องร้องเรียนให้ส าเร็จ หลังจากท าการยื่นเรื่องร้องเรียน

ส าเร็จแล้ว ค าร้องเรียนจะมีสถานะรอพิจารณา 

หมายเลข 6 ปุ่มยกเลิก: หากผู้ใช้ไม่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วให้ท าการคลิปที่ปุ่ม  เพ่ือยกเลิก

การยื่นเรื่องร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 33 แสดงหน่วยงานท่ีร้องเรียน 
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รูปภาพที่ 34 ร้องเรียนบุคคลหรอือ่ืนๆ 

จากรูปภาพที่ 34 ร้องเรียนบุคคลหรืออ่ืนๆ หลังจากที่ผู้ใช้เลือกหน่วยงานที่ร้องเรียนเป็น “บุคคลหรือ

อ่ืนๆ” (หมายเลขที่ 1) จะปรากฏช่องหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่ต้องการร้องเรียน ให้ผู้ใช้ท าการกรอกข้อมูลชื่อผู้ที่

ต้องการร้องเรียนลงไป (หมายเลขท่ี 2) 

 
รูปภาพที่ 35 อัปโหลดไฟล ์

จากรูปภาพที่ 35 อัปโหลดไฟล์ หลังจากท าการคลิกท่ี    จะแสดงหน้าต่างให้เลือกไฟล์ 

ให้ผู้ใช้ท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียน ให้
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ส าเร็จ หลังจากการคลิกจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 36 แนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียนส าเร็จ แตห่ากผู้ใช้ไม่

ต้องการแนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าการปิดหน้าต่างเลือกไฟล์ 

 
รูปภาพที่ 36 แนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียนส าเร็จ 

จากรูปภาพที่ 36 แนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียนส าเร็จ หลังจากท าการแนบไฟล์ประกอบค าร้องเรียน

ส าเร็จ รายการไฟล์ทีผู่้ใช้เลือกจะถูกแสดงตรงด้านล่างของปุ่มเลือกไฟล์ (หมายเลข 1) โดยหากผู้ใช้ท าการแนบไฟล์

ผิดหรือต้องการยกเลิกไฟล์ที่ท าการแนบแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอนกากบาท  ของไฟล์ (หมายเลข 2) จะเป็นการ

ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกไป  
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9. รายการเรื่องร้องเรียน 

หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะน าทางผู้ใช้ไปยังหน้าหลัก ดังรูปภาพที่ 37 รายการค า

ร้องเรียนของฉัน 

 
รูปภาพที่ 37 รายการค าร้องเรยีนของฉัน 

  จากรูปภาพที่ 37 รายการค าร้องเรียนของฉัน ผู้ใช้จะเห็นรายการค าร้องเรียนของท่าน ซึ่งจะมี

รายละเอียด ดังนี้ 

หมายเลข 1 จ านวนรายการ: แสดงจ านวนรายการค าของเรียนของผู้ใช้ 

หมายเลข 2 Tab Bar เลือกดูสถานะ: Tab Bar ที่ใช้ในการกรองรายการค าร้องเรียนแต่ละสถานะ เมื่อ

ผู้ใช้ท าการคลิกที่สถานะใด ระบบจะแสดงรายการค าร้องเรียนตามสถานะที่เลือก โดยจะมีสถานะให้เลือกดังนี้ 

- ดูทั้งหมด: แสดงรายการค าร้องเรียนทุกสถานะ 

- อยู่ระหว่างพิจารณา: รอตรวจสอบเอกสารจากผู้ดูแลระบบ 

- ก าลังด าเนินการ: ผู้ดูแลระบบได้รับค าร้องแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณา 

- เสร็จสิ้น: เรื่องพิจารณาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หมายเลข 3 รายการค าร้องเรียน: การ์ดแสดงรายการค าร้องเรียน 

หมายเลข 4 ล าดับค าร้อง: แสดงหมายเลขของล าดับค าร้องเรียน 

หมายเลข 5 ชื่อเรื่องร้องเรียน: แสดงชื่อเรื่องของค าร้องเรียน 
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หมายเลข 6 สถานะ: แสดงสถานะปัจจุบันของค าร้องเรียน 

หมายเลข 7 วันเวลาล่าสุด: แสดงวันที่และเวลาล่าสุดที่ค าร้องเรียนมีการอัพเดท 

หมายเลข 8 ดูเพ่ิมเติม: ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของค าร้องเรียนได้ โดยเมื่อท าการคลิกที่ 

 ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของค าร้องเรียน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อที่ 10. 

รายละเอียดค าร้องเรียนและการติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 9 วันเวลาคงเหลือ: ในกรณีที่รายการค าร้องเรียนสิ้นสุดลง นั่นคืออยู่ในสถานะ ด าเนินการเสร็จ

สิ้น ไม่รับค าร้องหรือยกเลิกค าร้อง ระบบจะแสดงเวลานับถอยหลังในการแสดงข้อมูลค าร้องเรียน นั่นคือ เมื่อครบ

ก าหนด 7 วัน หลังค าร้องเรียนสิ้นสุดลง รายการค าร้องเรียนที่สิ้นสุดลงแล้วจะไม่แสดงผลอีก 

10. รายละเอียดค าร้องเรียนและการติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน 

จากรูปภาพที่ 37 รายการค าร้องเรียนของฉัน หลังจากผู้ใช้คลิกเลือก  (หมายเลขที่ 

8) ที่ค าร้องเรียนที่ต้องการดูรายละเอียด จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 38 รายละเอียดค าร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 38 รายละเอียดค าร้องเรียน 

หมายเลข 1 ข้อมูลค าร้องเรียน: แสดงข้อมูลหมายเลขล าดับค าร้องและสถานะปัจจุบันของค าร้องเรียน 

หมายเลข 2 ปุ่มยกเลิก: ผู้ใช้สามารถขอยกเลิกค าร้องเรียนได้ โดยท าการคลิกท่ีปุ่ม  สามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อที่ 12. ขอยกเลิกค าร้องเรียน 
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หมายเลข 3 ทามไลน์ข้อมูลและสถานะของเรื่องร้องเรียน: แสดงข้อมูลรายละเอียดและสถานะของ

ร้องเรียนตั้งแต่เริ่มยื่นร้องเรียนจนถึงสถานะค าร้องเรียนปัจจุบัน  

หมายเลข 4.1 และ 4.2 ระบุผู้กระท า: แสดงชื่อของผู้กระท าการท างานในครั้งนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น 

หมายเลข 4.1 การท ากระท าครั้งที่ 1 ยื่นเรื่องร้องเรียน: ผู้ใช้เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ตรงการ

แสดงข้อมูลระบุผู้กระท าจึงขึ้นชื่อของผู้ร้องเรียนนั่นคือชื่อของผู้ใช้นั่นเอง 

หมายเลข 4.2 การท ากระท าครั้งที่ 2 ขอเอกสารเพิ่มเติม: ผู้ดูแลเป็นผู้ขอเอกสารเพ่ิมเติม ตรง

การแสดงข้อมูลระบุผู้กระท าจึงขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ดูแล 

หมายเลข 5 วันเวลา: แสดงวันที่และเวลาของการกระท าในทามไลน์ 

หมายเลข 6 ชื่อเรื่องร้องเรียน: แสดงชื่อของเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 7 รายละเอียดค าร้องเรียน: แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของค าร้องเรียน 

หมายเลข 8 ข้อมูลของการกระท า: แสดงการกระท าของผู้ใช้หรือผู้ดูแลในทามไลน์ค าร้องเรียน 

หมายเลข 9 รายละเอียดในทามไลน์: แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละการกระท าในทามไลน์  

หมายเลข 10 ไฟล์ประกอบค าร้อง: ไฟล์แนบประกอบค าร้องเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ โดยท ากาคลิก

ที่ไอคอน  เพ่ือดาน์โหลดไฟล์ 

หมายเลข 11 ทามไลน์ล่าสุด: ไอคอนแสดงสัญลักษณ์การกระท าล่าสุดในทามไลน์เรื่องร้องเรียน 
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11. แนบเอกสารเพิ่มเติมในค าร้องเรียน 

ผู้ใช้สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมให้แก่ค าร้องเรียนที่มีสถานะปัจจุบันเป็น “รอเอกสารเพิ่มเติม” 

เท่านั้น 

 
รูปภาพที่ 39 ค าร้องเรียนสถานะรอเอกสารเพิ่มเติม 

จากรูปภาพที่ 39 ค าร้องเรียนสถานะรอเอกสารเพิ่มเติม ให้ผู้ใช้เลือกค าร้องเรียนที่ต้องการแนบ

เอกสารเพ่ิมเติมและท าการคลิกที่   จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 40 แนบเอกสารเพ่ิมเติม 

  
รูปภาพที่ 40 แนบเอกสารเพิ่มเตมิ 

หมายเลข 1 ข้อความ: ผู้ใช้สามารถกรอกข้อความเพ่ิมเติมในการแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
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หมายเลข 2 อัปโหลดไฟล์: คลิกท่ี   เพ่ือแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติม หลังจากการคลิกจะ

ปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 41 อัปโหลดไฟล์เพ่ือแนบเอกสารเพิ่มเติม โดยสามารถอัปโหลดไฟล์ได้สูงสุด 5 ไฟล์ 

และแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB 

หมายเลข 3 ปุ่มบันทึกข้อมูล: หลังจากท าการกรอกข้อความและแนบไฟล์เอกสารเพ่ิมเติมเสร็จสิ้นแล้วให้

ผู้ใช้ท าการคลิกที่ปุ่ม   เพ่ือท าการแนบเอกสารเพ่ิมเติมในค าร้องเรียนให้ส าเร็จ หลังจากการคลิกจะ

ปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 43 แนบเอกสารเพิ่มเติมส าเร็จ 

 
รูปภาพที่ 41 อัปโหลดไฟล์เพื่อแนบเอกสารเพิ่มเตมิ 

จากรูปภาพที่ 41 อัปโหลดไฟล์เพื่อแนบเอกสารเพิ่มเติม หลังจากท าการคลิกที่    จะ

แสดงหน้าต่างให้เลือกไฟล์ ให้ผู้ใช้ท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือแนบไฟล์

เอกสารเพ่ิมเติมให้ส าเร็จ หลังจากการคลิกจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 42 แนบเอกสารเพิ่มเติมส าเร็จ แต่หาก

ผู้ใช้ไม่ต้องการแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าการปิดหน้าต่างเลือกไฟล์ 
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รูปภาพที่ 42 อัปโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมส าเรจ็ 

จากรูปภาพที่ 42 แนบเอกสารเพิ่มเติมส าเร็จ หลังจากท าการแนบเอกสารเพิ่มเติมส าเร็จ รายการไฟล์ที่

ผู้ใช้เลือกจะถูกแสดงตรงด้านล่างของปุ่มเลือกไฟล์ (หมายเลข 1) โดยหากผู้ใช้ท าการแนบไฟล์ผิดหรือต้องการ

ยกเลิกไฟล์ที่ท าการแนบแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกที่ไอคอนกากบาท  ของไฟล์ (หมายเลข 2) จะเป็นการลบไฟล์ที่ไม่

ต้องการออกไป  

 
รูปภาพที่ 43 แนบเอกสารเพิ่มเตมิในค าร้องเรียนส าเร็จ 

จากรูปภาพที่ 43 แนบเอกสารเพิ่มเติมส าเร็จ หลังจากผู้ใช้ท าการแนบเอกสารเพ่ิมเติมในค าร้องเรียน

ส าเร็จ สถานะของค าร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบเอกสาร”  
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12. ขอยกเลิกค าร้องเรียน 

ผู้ใช้สามารถขอยกเลิกค าร้องเรียนได้ โดยค าร้องเรียนจะต้องยังไม่สิ้นสุดลง นั่นคือต้องมี

สถานะปัจจุบันเป็น รอพิจารณา รอเอกสารเพ่ิมเติม รอตรวจสอบเอกสารหรือรอด าเนินการเท่านั้น 

 
รูปภาพที่ 44 ค าร้องเรียนที่ต้องการขอยกเลิก 

จากรูปภาพที่ 44  ค าร้องเรียนที่ต้องการขอยกเลิก ให้ผู้ใช้เลือกค าร้องเรียนที่ต้องการขอยกเลิก 

และท าการคลิกที่   จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 45 ขอยกเลิกค าร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 45 ขอยกเลิกค าร้องเรยีน 
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จากรูปภาพที่ 45  ขอยกเลิกค าร้องเรียน  ให้ผู้ใช้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือขอยกเลิกค าร้องเรียน

หลังจากการคลิกจะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 46 ระบุเหตุผลที่ขอยกเลิก 

 
รูปภาพที่ 46 ระบุเหตุผลที่ขอยกเลิก 

จากรูปภาพที่ 46  ระบุเหตุผลที่ขอยกเลิก ให้ผู้ใช้กรอกเหตุผลที่ต้องการขอยกเลิกค าร้องเรียน 

หลังจากท าการกรอกเหตุผลเรียบร้อยแล้ว ท าการคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการขอยกเลิกค าร้องเรียนให้

ส าเร็จ หลังจากการกดปุ่มจะแสดงข้อมูลดังรูปภาพที่ 47. ขอยกเลิกค าร้องเรียนส าเร็จ หากไม่ต้องการขอ

ยกเลิกค าร้องเรียนแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือยกเลิกการขอยกเลิกค าร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 47 ขอยกเลิกค าร้องเรยีนส าเร็จ 
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จากรูปภาพที่ 47 ขอยกเลิกค าร้องเรียนส าเร็จ หลังจากผู้ใช้ท าขอยกเลิกค าร้องเรียนส าเร็จ สถานะของค า

ร้องเรียนจะเปลี่ยนเป็น “ขอยกเลิกค าร้อง” 

13. ค้นหาเรื่องร้องเรียน 

 
รูปภาพที่ 48 การค้นหา 

จากรูปภาพที่ 48 การค้นหา ผู้ใช้สามารถค้นหาเรื่องร้องเรียนของท่านได้ โดยท าการคลิกท่ี

ไอคอน  ตรง Tab Bar ด้านบนสุดของเว็บไซต์ หลังจากท าการคลิกที่ไอคอน  แล้ว ระบบจะ

ปรากฏช่องกรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ท าการกรอกข้อมูลชื่อเรื่องร้องเรียนที่ต้องการค้นหาลงไป ดังรูปภาพที่ 

49 ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
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รูปภาพที่ 49 ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา 

จากรูปภาพที่ 49  ระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา หลังจากท่ีผู้ใช้ระบุชื่อของค าร้องเรียนที่ต้องการ

ค้นหาลงไปเสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม Enter ในแป้นพิมพ์ของท่านเพ่ือท าการค้นหา หลังจากกด Enter เพ่ือ

ท าการค้นหาส าเร็จ ระบบจะแสดงผลรายการค าร้องเรื่องที่ได้ท าการค้นหา ดังรูปภาพที่ 50 แสดงค า

ร้องเรียนที่ค้นหา 

 
รูปภาพที่ 50 แสดงค าร้องเรียนทีค่้นหา 

14. ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ผู้ใช้สามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียนได้ โดยรายการประเมินความพึง

พอใจจะถูกแสดงที่หน้าหลัก ดังรูปภาพที่ 51 รายการประเมินความถึงพอใจ โดยรายการประเมินความพึง

พอใจจะปรากฏเพื่อให้ผู้ใช้ประเมินก็ต่อเมื่อมีรายการค าร้องเรียนที่ “ด าเนินการเสร็จสิ้น” แล้วเท่านั้น 

(หมายเหตุ: รายการประเมินความพึงพอใจจะปรากฏเพียงแค่ 7 วันหลังค าร้องเรียนด าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว หากหลังจาก 7 วัน ผู้ใช้ไม่ท าการประเมินความพึงพอใจ รายการประเมินความพึงพอใจก็จะไม่

ปรากฏอีกและหลังจากท่ีผู้ใช้ท าการประเมินความพึงพอใจส าเร็จแล้ว รายการประเมินความพึงพอใจก็จะ

ไมป่รากฏอีกเช่นกัน) 
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รูปภาพที่ 51 รายการประเมินความถึงพอใจ 

หมายเลข 1 รายการประเมินความพึงพอใจ: การ์ดแสงดรายการประเมินความพึงพอใจ 

หมายเลข 2 ชื่อค าร้องเรียน: ชื่อของค าร้องเรียนที่รอประเมินความพึงพอใจ 

หมายเลข 3 ปุ่มให้คะแนน: คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจ หลังจากคลิกท่ีปุ่ม 

 จะปรากฏหน้าต่างดังรูปภาพที่ 52 ประเมินความพึงพอใจ 

 
รูปภาพที่ 52 ประเมินความพึงพอใจ 

หมายเลข 1 ข้อมูลค าร้อง: ข้อมูลของค าร้องเรียนที่ท่านก าลังประเมินความพึงพอใจ 
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หมายเลข 2 ระดับความพึงพอใจ: ให้ผู้ใช้คลิกท่ีไอคอนตามระดับความพึงพอใจของท่าน เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 3 แนะน าเพ่ิมเติม: ผู้ใช้สามารถกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้หากมีอะไรทีต่้องการแนะน า 

หมายเลข 4 ปุ่มให้คะแนน: หลังจากระบุระดับความพึงพอใจและกรอกความคิดเห็นเพ่ิมเติมเสร็จสิ้นแล้ว

ให้ผู้ใช้คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจให้ส าเร็จ หลังจากประเมินความพึงพอใจส าเร็จแล้ว 

รายการประเมินความพึงพอใจจะไม่ปรากฏให้ประเมินอีก ดังรูปภาพที่ 53 ประเมินความพึงพอใจส าเร็จ 

หมายเลข 5 ปุ่มยกเลิก: คลิกที่ปุ่ม   หากผู้ใช้ยังไม่ต้องการประเมินความพึงพอใจในตอนนี้ 

หมายเลข 6 ไอคอนกากบาท: คลิกท่ีไอคอน   หากผู้ใช้ยังไม่ต้องการประเมินความพึงพอใจในตอนนี้ 

 
รูปภาพที่ 53 ประเมินความพึงพอใจส าเร็จ 

จากรูปภาพที่ 53 ประเมินความพึงพอใจส าเร็จ จะเห็นว่าหลังผู้ใช้ท าการประเมินความพึงพอใจ

ส าเร็จแล้ว รายการประเมินค าความพึงพอใจจะไม่ปรากฏให้ประเมินอีก และผู้ใช้ยังสามารถดูการประเมิน

ความพึงพอใจที่ท่านได้ประเมินส าเร็จแล้วได้ โดยท าการคลิกท่ี  ของค าร้องเรียนที่ท่านได้

ประเมินความพึงพอใจแล้ว จะแสดงผลดังรูปภาพที่ 54 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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รูปภาพที่ 54 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากรูปภาพที่ 54 ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังจากประเมินความพึงพอใจส าเร็จแล้ว จะ

เห็นว่าผลของการประเมินความพึงพอใจ จะถูกแสดงผลที่ข้อมูลรายละเอียดจของค าร้องเรียนด้วย 

15. ออกจากระบบ 
หากผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ ให้ผู้ใช้ท าการคลิกท่ีไอคอน  ตรง Tab Bar ด้านบนสุดของเว็บไซต์ 
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