
แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหา 
1.2 เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 
1.3 เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อร้องเรียน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนนี้ ใช้ได้กับทุกพันธกิจของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. ค านิยาม 
• ค าร้องเรียน/ข้อร้องเรียน/การร้องทุกข์ หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมทั้งบุคลากรภายในและ                   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยน                    
การด าเนินการ 

• ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการบริการ หรือ 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

• การทุจริต หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ 
• ระดับความส าคัญของข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ หมายถึง การจ าแนกข้อร้องเรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
- การร้องเรียนระดับที่ 1 ระดับรุนแรงน้อย  
- การร้องเรียนระดับที่ 2 ระดับรุนแรงปานกลาง 
- การร้องเรียนระดับที่ 3 ระดับรุนแรงมาก 

 ตามมิติคุณภาพ ประกอบด้วย ระดับความรู้สึกของผู้ร้องเรียน การฟ้องร้อง และผลกระทบต่อชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์ ตามตารางดังนี้ 
 

มิติคุณภาพ การร้องเรียนระดับที่ 1 
ระดับรุนแรงน้อย 

การร้องเรียนระดับที่ 2  
ระดับรุนแรงปานกลาง 

การร้องเรียนระดับที่ 3 
ระดับรุนแรงมาก 

ระดับความรู้สึกของ 
ผู้ร้องเรียน 

บ่น/เสนอแนะ/เล่าให้ฟัง/ 
แจ้งให้ทราบ/แนะน า 

ตำหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ 
ระบุ ตัวตน/พฤติกรรม 

ด่าทอ/ขู่จะฟ้อง/ฟ้องร้อง/ 
ทำร้ายร่างกาย 

การฟ้องร้อง มีเหตุการณ์ที่อาจนำไปซึ่ง 
การเสื่อมเสียชื่อเสียง/ 
ไม่ฟ้องร้อง 

เสื่อมเสียชื่อเสียง/ 
ไม่มีแนวโน้มจะออกสื่อ/
ไม่ฟ้องร้อง 

เสื่อมเสียชื่อเสียง/มีการข่มขู่ 
จะออกสื่อ/มีประเด็น
ทางด้าน กฎหมาย/ฟ้องร้อง 

ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ มีเหตุการณ์ท่ีอาจน าไปซึ่ง
การเกิดผลกระทบเฉพาะ
บุคคล/มีผลกระทบเฉพาะ
บุคคล 

มีผลกระทบเฉพาะหน่วยงาน 
ภายในส่วนงาน 

มีผลกระทบเฉพาะส่วนงาน/ 
หลายส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

 



• ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป บุคลากรของคณะฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ครอบคลุมการร้องเรียน/การเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/                   
การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หมายถึง การไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน โดยหากมีการส่ง
ต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องรายชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกซ่อนไว้ในระบบ ถ้าเป็นเอกสารจะใส่ในซอง ประทับตรา 
“ลับ”                 ปิดผนึก และจะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสาร 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1. ช่องทางร้องเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
2. ช่องทางร้องเรียนที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก าหนด  อาทิ  กล่องรับความคิดเห็น  มา

ด้วยตนเอง จดหมาย  Website  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
 

• การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามการจ าแนกระดับความส าคัญ แบ่งได้ 4 
วิธี 

ระดับความส าคัญ/ 
ระดับผลกระทบ 

ผลลัพธ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

ร้องเรียนระดับที่ 1 ระดับรุนแรงน้อย 
(บ่น/เสนอแนะ/เล่าให้ฟัง/แจ้งให้
ทราบ/แนะน า) 

ไม่รุนแรง - รายงานผู้บริหารรับทราบ 
- หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรุง 

ร้องเรียนระดับที่ 2 ระดับรุนแรงปาน
กลาง 
(ต าหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ระบุ
ตัวตน/ พฤติกรรม) 

ไม่รุนแรง - ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
- ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชม. (ในวัน/เวลาทำ
การ) 
- รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ 
- หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรุง 
- แจ้งผลการดำเนินการกลับผู้ร้องเรียน 
- ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 

ร้องเรียนระดับที่ 2 ระดับรุนแรงปาน
กลาง (ต าหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ระบุ
ตัวตน/ พฤติกรรม) 

ไม่รุนแรง 
แต่เสี่ยงสูง 
ต่อการเกิด 

ความ
รุนแรง 

- ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
- ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชม. (ในวัน/เวลาทำ
การ) 
- รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ 
- หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบ
ทันที 
- แจ้งผลการดำเนินการกลับผู้ร้องเรียน 
- ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 



ระดับความส าคัญ/ 
ระดับผลกระทบ 

ผลลัพธ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

ร้องเรียนระดับที่ 3 ระดับรุนแรงมาก  
(ด่าทอ/ ขู่จะฟ้อง/ ฟ้องร้อง/ ทำ
ร้าย ร่างกาย/การข่มขู่จะออกสื่อ/มี
ประเด็น ทางด้านกฎหมาย) 

รุนแรง - ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
- ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชม. (วัน/เวลาทำ
การ) 
- รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ พิจารณาจัด
ประชุมทบทวน 
- ดูแล/ติดตามประเมินผู้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบ
ทันที 
- แจ้งผลการด าเนินการกลับผู้ร้องเรียนเบื้องต้นภายใน 14 
วันท าการ 
- ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 

  โดยมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1. เมื่อรับข้อร้องเรียน หมวดบริหารงานบุคลจะเสนอหัวหน้างานตามพันธกิจ  
2. ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น จัดล าดับความส าคัญตามความเร่งด่วนและความรุนแรง รายงาน

ผู้บริหารตามพันธกิจที่เก่ียวข้อง  
3. ผู้บริหารวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไข โดยประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไข ติดตาม

ความก้าวหน้าในการจัดการ แจ้งกลับผู้ร้องเรียน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ  
4. ทบทวนกระบวนการท างาน หามาตรการแก้ไขป้องกันการเกิดเหตุซ้ าในอนาคต รวบรวมรายงานสรุป

ข้อร้องเรียนเข้าท่ี ประชุมคกก.ประจ าคณะฯ   

• การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น หมายถึง การรับฟังเพ่ือบรรเทาทุกข์ และประเมินความชัดเจนของ 
ประเด็นข้อร้องเรียน เพื่อวางแผนดูแลผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม รวมถึงการให้ข้อมูลเพ่ือแก้ไข ความเข้าใจ
ผิด หรือให้ค าแนะน าการกลับเข้ามาใช้บริการอย่างถูกต้อง 

4. การบันทึกข้อร้องเรียน 
     ภายหลังมีการรับข้อร้องเรียนและจัดการ ขั้นตอนถัดมา ผู้รับข้อร้องเรียนส่งเรื่องให้กับหมวดบริหารงาน

บุคคล เพ่ือท าการบันทึกข้อร้องเรียนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และส่งออกข้อมูลให้กับให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุง/หาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ า 

 
5. ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการตอบกลับผู้ร้องเรียน 

5.1 กรณีข้อร้องเรียนด้านระบบงานและบริการ และผู้ร้องเรียนต้องการให้ตอบกลับ โดยระบุวิธีการตอบ
กลับทีช่ัดเจน หมวดบริหารงานบุคคลจะด าเนินการ ดังนี้ 

5.1.1 ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนเพ่ือเป็นการตอบสนองและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายใน 1-2 วัน (ในวัน/
เวลาท าการ)  

5.1.2 ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนเพ่ือแจ้งผลการด าเนินการ ภายใน 15 วันท าการ ในบางกรณีอาจมากกว่า  
15 วันท าการ ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียนและการจัดการ  

5.2 กรณีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ หมวดบริหารงานบุคคลจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมและตอบ
กลับผู้ร้องเรียนในเบื้องต้น หลังจากนั้นอาจมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการจัดการ
การตอบกลับแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 



5.2.1 ตอบเฉพาะผู้ร้องเรียน 
5.2.2 แจ้งผลผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อาทิ เว็บไซต์คณะฯ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

สื่อประเภทต่าง ๆ 
5.2.3 จัดแถลงข่าวเพื่อแจ้งให้ทราบในวงกว้าง 

5.3 กรณีข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ หมวดบริหารงานบุคคลจะด าเนินการดังนี้ 
5.3.1. กรณีข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานและข้อเท็จจริงเพียงพอ พบว่าเข้าข่ายมีความผิดจะต้อง

ด าเนินการทางวินัย หมวดบริหารงานบุคคลจะเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณามอบหมายให้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

5.3.2. กรณีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในส่วนงาน หมวดบริหารงานบุคคลจะประสานงานเพ่ือหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้อง และหากมีแนวทางในการด าเนินการ เช่น 
การท าหนังสือตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน ซึ่งอยู่ในอ านาจที่สามารถท าได้ เมื่อด าเนินการแล้วให้ส่งหนังสือฯ หรือ
ผลการด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3.3. การตอบกลับข้อร้องเรียน ดังนี้ 
ก. ตอบกลับผู้ร้องเรียนโดยตรง กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งสถานะบุคคลให้ทราบและให้ติดต่อกลับ 
ข. ท าหนังสือตอบกลับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งต่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ค. ท าหนังสือเสนอแนะแนวทางการด าเนินการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
ง. ท าหนังสือส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

6. ผู้รับผิดชอบ  
   หมวดบริหารงานบุคคล 

7. วิธีปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามแผนผังการบริหารจัดการข้อร้องเรียน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย 
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