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คู่มือ 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านวิชาการ  

คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อให้ข้อร้องเรียนด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและนำไปสู่

การปรับปรุงระบบงานให้ดีข้ึน  
1.2 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  
1.3 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจา้หน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรยีนที่เกิดข้ึนซำ้ 

ๆ  
1.4 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนด้านวิชาการได้มี

การปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
1.5 เพื ่อให้บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 
โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
 

2. ขอบเขต 
คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน การรับเรื่องและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา การจัดลำดับความเร่งด่วนของเรื่องร้องเรียน การจำแนกประเภทของเรื่อง การบนัทึกข้อ
ร้องเรียนในแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ การประสานงาน ใน
ขั้นตอนต่างๆ จนได้ข้อยุติ การตอบสนองผู้ร้องเรียน การรวบรวมข้อมูล สรุป และการพิจารณาทบทวน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. คำจำกัดความ 
3.1 ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง 

ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน 
3.2 ผู ้ร ้องเรียน หมายถึง นิสิต ผู ้ปกครอง บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ผู ้ร ับบริการ 

ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางการรบั
ข้อร้องเรียน  

3.3 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ/ส่ง เรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย 
กล่องรับข้อร้องเรียน website คณะเภสัชศาสตร์ จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส์ แจ้งผ่านผู้บริหารคณะ 
หรือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3.4 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ 

- การเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนระดับหนว่ยงาน 
- การรบัข้อรอ้งเรียน 
- การพิจารณาระดบัความเร่งด่วนของข้อร้องเรียน 
- การพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน 
- การแจง้ผลใหผู้้รอ้งเรียนได้รบัทราบ 
- การจัดทำรายงานสรปุผลการจัดการข้อร้องเรียนรายไตรมาส 

3.5 การตอบสนอง หมายถึง การรายงานความคืบหน้า การรายงานผลการพิจารณาหรือผลการ
ดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ  

 

3.6 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั ้งให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

3.7 การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หมายถึง การไม่เปิดเผย ช่ือ – สกุล ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน โดย
หากมีการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกซ่อนไว้ในระบบ ถ้าเป็นเอกสารจะใส่ในซอง
ประทับตรา “ลับ” ปิดผนึก และจะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสาร 
 
 

4. ระดับของความเร่งด่วนและการดําเนินการแก้ไข  
 ระดับ 0: ไม่กระทบ หมายถึง เป็นเรื่องแสดงความคิดเห็นทั่วไป ไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

ระดับ 1: ไม่เร่งด่วน หมายถึง ระดับเรื่องร้องเรียนที่มีความเร่งด่วนน้อย เป็นเรื่องร้องเรียนที่เป็นปกติ
ทั่วไป สามารถแก้ไขได้ ไม่มีความสลับซับซ้อน แก้ไขได้โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินการ
ภายใน 14 วันทำการ 
 ระดับ 2: เร่งด่วน หมายถึง ระดับเรื ่องร้องเรียนที ่มีผลกระทบและเร่งด่วน เป็นเรื่องร้องเรียนที่มี
ผลกระทบต่อคณะ ต้องอาศัยอำนาจคณบดี/รองคณดี/ผู ้บริหาร ที ่ได้ร ับมอบหมายพิจารณาเพื่อหาแนว
ท า ง แ ก ้ ไ ข โ ด ย ด ่ ว น  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ภ า ย ใ น  7  ว ั น ท ำ ก า ร   
 หากเป็นเรื ่องเร่งด่วนระดับ 2 และมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 20 วันทำการ 
 ระดับ 3: เร่งด่วนมาก หมายถึง ระดับเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบสูงและเร่งด่วนมาก เป็นเรื่องร้องเรียน
ที่มีผลกระทบมากต่อคณะ ต้องอาศัยอำนาจคณบดี/รองคณด/ีผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขโดยด่วน โดยต้องดำเนินการแก้ไข ภายใน 24 ช่ัวโมง 
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5. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน      
 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้แจ้งผลการร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนระบุชื่อตัวบุคคล/หน่วยงาน/
ภาควิชาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และแจ้งช่องทางที่คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อ
เพื่อสอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งผลการดําเนินการได้ โดยยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้    
 1. กล่องรับข้อร้องเรียน ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  

 2. Website คณะเภสัชศาสตร์ (ข้อร้องเรียนด้านวิชาการ) หรือ QR code   
 3 ส่งทางจดหมายถึง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 56000 
 4 ส่งทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ ถึง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีนด้านวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
e-mail: academicpharmacy44@gmail.com 
 5 แจ้งผ่านผู้บริหารคณะฯ/ ประธานหลักสูตร/ หัวหน้ากลุ่มรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
 
6. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 จะเป็นการบันทึกข้อร้องเรียนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยแยกตามประเภทของการบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน และมีการส่งข้อมูลให้กับผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง/หา
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ 

 

7. นโยบายปฏิบัต ิ
8.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน บริหารจัดการข้อร้องเรียน 

ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป 

8.2 กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรยีน ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียน website คณะเภสัชศาสตร์ 
จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส์ แจ้งผ่านผู้บริหารคณะ หรือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

8.3 รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อสามารถจัดการสาเหตุของการเกิดข้อร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.4 ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาระดับความเร่งด่วนจากทุกช่องทาง 
8.5 มอบหมายให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข  
8.6 ดำเดินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
8.7 นำข้อมูลข้อร้องเรียนไปสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนา 
8.8 สรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ 
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คณะกรรมการรับข้อร้องเรียนด้านวิชาการและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      ที่ปรกึษา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา  ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกจิกับชุมชน กรรมการ 
ประธานหลักสูตรการบรบิาลทางเภสัชกรรม   กรรมการ 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องสำอาง   กรรมการ 
ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย     กรรมการ 
หัวหน้างานวิชาการ     เลขานุการ 

 
หน้าท่ีของคณะกรรมการรบัข้อร้องเรียนดา้นวิชาการ 

1. กำหนดช่องทางรบัหรือวิธีการยื่นข้อร้องเรียน 
2. จัดทำข้ันตอนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
3. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริง เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจรงิ  
4. ติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
5. รายงานผล/สรปุผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน เสนอคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ทราบ 

เพื่อใช้วางแผน พัฒนา ปรับปรงุ เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำ 
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9. ขั้นตอนและ Flowchart ของกระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียน 
 
ข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหลัก วิธีดำเนินการ ระดับ : ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การบริหารจัดการของ 
หลักสูตร  
การจ ัดการเร ียนการ
สอน  
การประเมินผล 
การรับเข้านิสิต  
การให้คำปรึกษานิสิต  
การให้บริการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรมการศึกษา 
 

คณะกรรมการฯ รบัเรื่อง
ร้องเรียน 

 
จัดระดบัความเรง่ด่วน 

 
คณะกรรมการ

ดำเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจรงิ (ระดับ 2 ข้ึน

ไป) 

 
สรปุผล แจ้งผู้รอ้งเรียน 

 
รายงานผล 

 
ทบทวนกระบวนการ/ 

ปรับปรงุ 

ระดับ 3 แก้ไขภายใน 24 
ช่ัวโมง 
ระดับ 2 แก้ไขภายใน 7 
วันทำการ (ระดับ 2 และ
ม ี ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ดำเนินการ
ภายใน 20 วันทำการ) 
ระดับ 1 แก้ไขภายใน 14 
วันทำการ 
ระดับ 0 ไม่กระทบ ไม่
ต้องดำเนินการ 
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Flowchart การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาระดับความรุนแรงเบื้องต้น 

ระดับ 3 เร่งด่วนมาก ดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง 

ระดับ 2 เร่งด่วน ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วันทำการ 

ระดับ 1 ไม่เร่งด่วน ดำเนินการแก้ไขภายใน 14 วันทำการ 

ระดับ 0 ไม่กระทบ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

 

ระดับ 1 

ดำเนินการต่อ 

ระดับ 0 

ไม่ดำเนินการ 

ระดับ 2 และ 3 

ดำเนินการต่อ 

ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการแก้ไข 

คณะกรรมการฯ สืบหาข้อเท็จจริง
เบื้องต้น/รายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม 

ดำเนินการสอบสวน/แก้ไขตาม
แนวทางที่กำหนดและสรุปผล 

คณะกรรมการฯ แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะ ทุก 6 เดือน 

ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 

หมายเหตุ : การดำเนินการเป็นเรื่อง “ลบั” ทุกข้ันตอน 
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แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 
 

เขียนที่ ................................................... 
วันที่ .......เดือน ...................พ.ศ. .......... 

เรื่อง ........................................................ 
เรียน คณะกรรมการรบัเรื่องร้องเรียน 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกลุ...................................... 
อายุ ....... ปี อยูบ่้านเลขที่ .............หมู่ที่ .............. ถนน ....................... ตำบล/แขวง ........................ 
จังหวัด .............................. หมายเลขโทรศัพท์ ...................... E-mail ………………………………………… 
ID line ……………………………… มีความเดือดร้อน เนื่องจาก ................................................................ 
............................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 

ข้าพเจ้า จึงขอร้องเรียน มายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ แก้ปญัหา และ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
............................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ........................................................ 
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องมาด้วย คือ  
............................................................................................................................. ................................ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
           (.......................................) 
           ผู้ร้องเรียน 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลท่ีท่านร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 
2. ข้อความท่ีท่านใช้ควรเป็นข้อความสุภาพ 
3. ระบบข้อร้องเรียนนี้เป็นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และข้อร้องเรียนนี้จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะฯ 
4. หากข้อร้องเรียนของท่านเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นเสียหาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 
5. ท่านได้อ่านเป็นอย่างดีแล้วและยอมรับข้อตกลง 


