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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายกิจการนิสิตฯ ได้จัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ขึ้น เพ่ือให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนที่จะ
น าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญญาจากการร้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและท าให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการ ต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้นิสิตทราบขั้นตอนของการจัดการข้อร้องเรียน 
2) เพ่ือให้การพัฒนาระบบการดูแลนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นธรรมแก่นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง 
 
3.ค าจ ากัดความ 

การจัดการ หมายถึง การสั่งการ การด าเนินงาน การประสานงาน การควบคุมงานและติดตามประเมินผล 
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องทุกข์ การร้องขอ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่ที่นิสิต ได้รับผลกระทบ

จากการกระท าของบุคลากรหรือการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประเภทของข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนที่มรีายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะฯ  การจัด

เรียนการสอนและการประเมินผล การพัฒนานิสิตและหอพักนิสิต การวิจัย การบริการหรือพฤติกรรมบุคลากร การ
ทุจริต ความไม่โปร่งใส ชีวิตและทรัพย์สิน และเรื่องทั่วไป 
 
4. ช่องทางการส่งข้อร้องเรียน  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ขอให้นิสิตระบุรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และโปรดแจ้งช่องทาง  ที่คณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนสามารถติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม และแจ้งผลการด าเนินงานได้  โดยยื่นข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตัวเองในวัน เวลาราชการ ณ งานการกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ (ในเวลา
ราชการ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่อง ตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

2. โทรศัพท์ หมายเลข 038-10-2880  (งานกิจการนิสิต) โทรสาร หมายเลข 038-39-3476 
3. ส่งทางจดหมาย  “งานกิจการนิสิต  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 

ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131” 
4. ส่ง e-mail ถึงงานกิจการนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้โดยตรง  
5.  แจ้งผ่านรองกิจการนิสิตฯ โดยตรง เช่น โทรศัพท์ e-mail ในเวปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
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5. ระดับความรุนแรงและการด าเนินการแก้ไข 
ระดับ  4  :  ด่วนมาก    โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 24 ชม.  
ระดับ  3  :  ด่วน          โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 7 วัน 
ระดับ  2  :  ปานกลาง   โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 30 วัน 
ระดับ  1  :  ไม่ด่วน       โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 100 วัน 

          ระดับ  0  :  ไม่กระทบ/ไม่เกี่ยวข้อง   ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
อาจไม่ต้องด าเนินการ 
 
6. คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน  

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย 
ชุดที่ 1 การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติและวินัยนิสิต 

          1.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยคณบดี        กรรมการ 
4.  อาจารย์ที่ปรึกษา       กรรมการ 
5.  ประธานสาขาวิชา       กรรมการ 
6.  นักวิชาการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 

 
 ชุดที่ 2 การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลระดับปริญญาตรี 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดี        กรรมการ 
4. ประธานกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   กรรมการ 
5. ตัวแทนประธานสาขาวิชา      กรรมการ 
6. นักวิชาการศึกษา       เลขานุการ 

 
ชุดที่ 3 การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลระดับปริญญา

บัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
1. ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา  

/ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย     ประธานกรรมการ 
2. ตัวแทนประธานสาขาวิชา      กรรมการ 
3. ตัวแทนกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
4. นักวิชาการศึกษา       เลขานุการ 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 
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1.  รับข้อร้องเรียน  ลงทะเบียน  พิจารณาว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สมควรแก่การด าเนินการต่อหรือไม่ 
2.  ส าหรับข้อร้องเรียนที่มีระดับความรุนแรงไม่เกิน 2 ส่งรองคณบดีที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด และให้รายงานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนทราบ ภายหลังการด าเนินการ 
3.  ส าหรับข้อร้องเรียนที่มีระดับความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป น าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

จัดการข้อร้องเรียนเพ่ือสอบถาม/สืบหารายละเอียด/ข้อมูลเพ่ิมเติม/ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และก าหนดแนวทางแก้ไข 
4.  รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
5.  รายงานการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

 
1. ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน  (ระยะเวลาการด าเนินการข้ึนอยู่กับระดับข้อร้องเรียน) 

ข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ/ประธาน วิธีการด าเนินการ ระดับ : ระยะเวลาด าเนินการ 
การจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความประพฤติ
และวินัยนิสิต 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 

คณ ะกรรมการจั ดการข้ อ
ร้องเรียน 
 

 
รับข้อร้องเรียนจัดระดับ 
 
 
 
แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ
รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 
 (ไม่เกินระดับ 2)  
 
สรุปผล แจ้งผู้ร้องเรียน 

 
ทบทวนกระบวนการ/

ปรับปรุง 

ระดับ  4 :  แก้ไข  ภายใน 24 
ชม. 
ระดับ  3 :  แก้ไข  ภายใน 7 วัน 
ระดับ  2 :  แก้ไข  ภายใน 30 วัน 
ระดับ  1 :  แก้ไขภายใน 100 วัน 
ระดับ 0 : ไม่กระทบ  อาจไม่ต้อง
ด าเนินการ 
(หมายเหตุ  
ระดับ 0 : ไม่กระทบ, 
ระดับ 1 : ไม่ด่วน,  
ระดับ 2 : ปานกลาง,  
ระดับ 3 : ด่วน,  
ระดับ 4 : ด่วนมาก) 

การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลระดับ
ปริญ ญ าตรีการพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ห อ พั ก
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลระดับ
ปริญญาบัณฑิตศึกษา 
การวิจัย 

 ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา  

/ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 
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คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน และพิจารณาระดับความรุนแรงเบื้องต้น 
- ระดับ  4  :  ด่วนมาก  โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 24 ชม. 
- ระดับ  3  :  ด่วน        โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 7 วัน 
- ระดับ  2  :  ปานกลาง  โดยด าเนินการแก้ไข  ภายใน 30 วัน 
- ระดับ  1  :  ไม่ด่วน  โดยด าเนินการแก้ไข    ภายใน 100 วัน 
- ระดับ  0  :  ไม่กระทบ  (อาจ) ไม่ต้องด าเนินการ 

 
   
                ด าเนินการต่อ        ไม่ใช่    
       
         ใช่      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ด าเนินการ 
ลงทะเบียน เก็บเรื่องและ 
ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข กรณรีะดับความรุนแรงไมเ่กนิ 2 ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ประชุมคณะกรรมการจัดการข้อรอ้งเรียน สืบหารายละเอียด/ 
ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ก าหนดแนวทางแก้ไข และด าเนินการแก้ไข 
ตามแนวทางที่ก าหนด 

สรุปผล แจ้งผลการพิจารณาให้หนว่ยงานต้นเรื่องและ 
ผู้ร้องเรยีนทราบ 

รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ล าดับที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เวลา 

1 แจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้ร้องเรียน - 
2 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน 

พิจารณาระดับความรุนแรงเบื้องต้น ด าเนินการแก้ไข  และแจ้งผู้
ร้องเรียนทราบ(กรณีระดับความรุนแรงไม่เกินระดับ 2) 

กรรมการ ขึ้นอยู่กับ
ระดับ 
ข้อร้องเรียน 
 3 ประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สืบหารายละเอียด/

ข้อมูลเพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ก าหนดแนวทางแก้ไข และ
ด าเนินการแก้ไขตามแนวทางท่ีก าหนด 

กรรมการ 

4 สรุปผลแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นเรื่องและผู้ร้องเรียน
ทราบ 

กรรมการ 

5 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยทุก          
6 เดือน 

กรรมการ 

หมายเหตุ   การด าเนินการ ต้องเป็นเรื่อง  “ลับ”  ทุกขั้นตอน 
 
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ประสบความส าเร็จในการ 

แก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการสั่งการและไม่ 
กลับมาร้องเรียนซ้ าในเรื่องเดิมในรอบหนึ่งปีงบประมาณ 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 
 
 
3. ภาคผนวก  

- แบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอและข้อคิดเห็น 
- แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
- แบบบันทึกข้อร้องเรียน 
- แบบบันทึกสรุปข้อร้องเรียน 
- แบบรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น   
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(ส าหรับผู้ร้องเรียน) 
เลขที่รับ…........... 

แบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
 

วันที่............. เดือน.............................พ.ศ. ................ 
เรื่อง............................................................................................................................. .................................... 
 
เรียน คณะกรรมการรับข้อร้องเรียนฯ/รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ 

 
1. ข้าพเจ้า................................................................................นิสิตชั้นปีที่................. 
2. ข้าพเจ้าขอร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการรับข้อร้องเรียนฯ ดังนี้ 

................................................................. ........................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ........................................................... 

................................................................................................................................................... ...................................... 
3.ข้าพเจ้าต้องการทราบค าตอบด้วยตนเอง / ให้แจ้งไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่..................  

ซอย........................................... ถนน.........................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/
เขต .....................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์...................... 
โทรมือถือ .................................................E-mail ......................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีความประสงค์ให้ (เปิดเผย / ปกปิด) 
ชื่อที่อยู่ของข้าพเจ้า 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ...................................................... ผู้ร้องเรียน 
( ......................................................) 

 
หมายเหตุ ถ้าไม่ลงชื่อและท่ีอยู่ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
สาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับเรื่องช่ือ ..............................................................นามสกุล .................................................. 
.    เกี่ยวข้อง (       ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3     ระดับ 4) 
     ไม่เก่ียวข้อง /ไม่กระทบ ระดับ 0 

(ลายมือชื่อ) ........................................................... 
หมายเหตุ : ระดับ 0 คือ ไม่เกี่ยวข้อง /ไม่กระทบ ระดับ 1 คือ ไม่ด่วน ระดับ 2 คือ ปานกลาง ระดับ 3 คือ ด่วน 
ระดับ 4 คือ ด่วนมาก 
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(ส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบติดตามการจัดการข้อร้องเรียน) 

 

                                บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน........................................................................... 
ที ่.................................................................... วันที ่………………………………………………… 

เรื่อง ขอน าส่ง............................................................................................................................. ........................ 
 

เรียน .................................................................. ............................................................................................... 

 

ด้วย ฝ่ายกิจการนิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับข้อร้องเรียน จาก.............................. เมื่อวันที่ 

........................................ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) ในการนี้ จึงขอน าส่งข้อร้องเรียน ขอร้องเรียน/

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังกล่าวมายังท่าน ได้พิจารณามอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ทั้งนี้ขอให้ท่านรายงาน

ผลการด าเนินการมายังงานการเจ้าหน้าที่ (ตามค าสั่งดังแนบ) เพ่ือชี้แจงและตอบกลับยังผู้ร้องเรียนฯ รับทราบผลการ

ด าเนินการ ภายใน .......... วัน ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ / พิจารณา 

 

(..........................................................) 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
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แบบบันทึกข้อร้องเรียน 
                          

ล าดับที่ข้อร้องเรียน.........................................วันที.่......................................... 
ล าดับทีข่้อร้องเรียน 
.................................... 
วันที ่............................ 
 ชื่อ / ที่อยู่ / ............... 
โทรศัพท์ ..................... 
ผู้ร้องเรียน / ผู้บันทึก  

ร้องเรียนผ่านช่องทาง  รายละเอียดของ
ข้อร้องเรียน  

ระดับของข้อร้องเรียน  หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  วิธีการและผลการ
ด าเนินงานแก้ไข / 
ปรับปรุง  

วันที่ตอบกลับผู้
ร้องเรียน  
(วัน/เดือน/ปี)  

 
..............................  
..............................  
..............................  
..............................  
..............................  
..............................  
..............................  
..............................  

 
 หนังสือหรือ

จดหมาย  
 โทรศัพท์  
 โทรสาร  
 กล่องรับความ

คิดเห็น  
 เว็บบอร์ด  
 เดินทางมาร้องเรียน

ด้วยตนเอง  
 อื่นๆ  

 
..........................  
..........................  
..........................  
..........................  
..........................  
..........................  
..........................  
..........................
......................... 
..........................  
..........................  
..........................  
..........................
........................ 

 
 ระดับ 0  
 ระดับ 1  
 ระดับ 2  
 ระดับ 3  
 ระดับ 4  

 
 ไม่มี  
 มี (ระบุ)  

…………….................… 
…………................…… 
………................……… 
………................……… 
……................………… 
………...............……… 
………..............……… 
………................……… 
……................………… 
………...............……… 
………..............……… 

 
 ด าเนินการแก้ไขตาม  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  

........................................ 
………................……… 
……................………… 
  

 
 ทันภายในกาหนด  
 เกินก าหนด  

ลงลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัต ิ 
 
 

ผู้ร้องเรียน / ผู้บันทึก  ผู้ด าเนินการ  

หมายเหตุ : ระดับ 0 คือ ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่กระทบ ระดับ 1 คือ ไม่ด่วน ระดับ 2 คือ ปานกลาง ระดับ 3 คือ ด่วน ระดับ 4 คือ ด่วนมาก 
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(ส าหรับนักกิจการนิสิตที่สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน) 
 
แบบบันทึกสรุปข้อร้องเรียน ประจ าเดือน................................หน่วยงาน...............................................  
จ านวน 
ผู้ร้องเรียน (คน) 

จ านวนของร้องเรียน ผลการด าเนินงาน เหตุผลที่ด าเนินการ
ไม่ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ช่องทาง          จ านวน 
                    (เรื่อง) 

ระดับของ       จ านวน 
ข้อร้องเรียน      (เรื่อง) 

ตอบกลับภายในก าหนด 
(เรื่อง) 

ตอบกลับเกินก าหนด 
(เรื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หนังสือหรือ

จดหมาย  
 โทรศัพท์  
 โทรสาร  
 กล่องรับความ

คิดเห็น  
 เว็บบอร์ด  
 เดินทางมาร้องเรียน

ด้วยตนเอง  
 อ่ืนๆ  

 
 
 

 
-ระดับ 0  
-ระดับ 1 ..……. 
-ระดับ 2 ..……. 
-ระดับ 3 ..……. 
-ระดบั 4 ..……. 

   

หมายเหตุ : ระดับ 0 คือ ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่กระทบ ระดับ 1 คือ ไม่ด่วน ระดับ 2 คือ ปานกลาง ระดับ 3 คือ ด่วน ระดับ 4 คือ ด่วนมาก 
(.......................................................)           (.......................................................)  

ผู้สรุปรายงานผล                                                                      หัวหน้าหน่วยงาน 
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(ส าหรับนักกิจการนิสิตที่สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน) 

 
แบบรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น  หน่วยงาน............................................. 

ช่องทางรับเรื่องร้อง
เรืยน 

ข้อร้องเรียน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการติดตาม หลักฐานอ้างอิง 

  
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
(.......................................................)          (.......................................................)  

                                                                 ผู้สรุปรายงานผล                                  หัวหน้าหน่วยงาน 


