
ระบบ VOC
ของบุคลากร - นักศึกษา – ผูรับบริการทางทันตกรรม



Startผูรองเรียน
VOC

system

Inbox Mail L1

(หัวหนางาน/รองผอ./ผจก.)

ผูรองเรียนเขาสูระบบโดยใช e-mail 

หรือไมใช e-mail ก็ได

ระบบสงขอรองเรียน Automail 

ใหผูรองเรียนกดยืนยันตัวตน

Inbox Mail L2

(หัวหนางาน/รองผอ./ผจก.)ไมกําหนด

ความเรงดวน

ภายใน 3 วัน

ไมกําหนดความเรงดวนภายใน 7 วัน

ผูบริหารติดตามงาน

ระบบ VOC System (Voice of Customer System)

บุคลากร - นักศึกษา – ผูรับบริการทางทันตกรรม

ระบบจะนับวันท่ีรับขอรองเรียน

อัตโนมัตินับต้ังแตวันท่ีแจงขอรองเรียน

L1 กําหนดความเรงดวน

/ความยากงายของปญหา

ภายใน 3 วัน

หากเปนปญหาท่ีแกไข

ไดเลย โดยไมผานการ

พิจารณาของ

ผูบังคับบัญชาระดับสูง 

ใหทําการแกไข

หากเปนปญหาท่ีจําเปนตอง

ผานการพิจารณาหลาย

ข้ันตอน ใหทําการตอบกลับ 

e-mail ผูรองเรียน ครั้งท่ี 1

2

1

3

6

L1 ตอบกลับ e-mail

ผูรองเรียนถึงการดําเนินการ

แกไขปญหาท่ีไดทํา

L1 ตอบกลับวา “ไดรับเร่ืองแลวและอยูในระหวาง

การพิจารณาดําเนินการ ความคืบหนา

จะแจงใหทราบตอไป” 

ผูรองเรียน

ประเมินความพึงพอใจ End

7

8

9

L1
บันทึกแบบฟอรม

แจงผูบริหาร เพ่ือทราบใน

ขอรองเรียนท่ีทําการแกไขแลว

/เพ่ือพิจารณาท่ียังไมไดแกไข

10

Inbox Mail L3

(ผูบริหารคณะ)

13

ความเห็น

ผูบริหาร

บันทึกการแกไข

VOC

system

เพ่ือพิจารณาท่ียังไมไดแกไข

หัวหนางานกําหนดความเรงดวนตามลําดับของปญหา

ภายใน 3 วัน (High แกไขภายใน 14 วัน/Medium แกไขภายใน 30 วัน

/Low แกไขภายใน 60 วัน)ประเมินความยากงาย
เสนอผูบริหาร

12

L3 ผูบริหารคณะ

ขอพิจารณาแนว

ทางแกไข

L1 ดําเนินการแกไข

ปญหาท่ีไดทํา และตอบ

กลับ e-mail ครั้งท่ี 2 

VOC

system

4

5

11

เสนอผูบริหาร เพ่ือทราบ



แนวทางการตอบสนองขอรองเรียนในระบบ VOC

1. ผูรับขอรองเรียนระดับ L1 เมื่อไดรับขอรองเรียนแลว ใหกําหนดความเรงดวน ตามลําดับ
ความสําคัญและความยากงายของปญหา

2. กรณีผูรองเรียนไมแสดงตัวตน ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

3. กรณีผูรองเรียนแสดงตัวตน โดยแจงเบอรโทรศัพท หรือ e-mail ใหดําเนินการดังนี้

• หลังจากกําหนดความเรงดวนแลว หากเปนเร่ืองท่ีสามารถแกไขไดเลย โดยไมตองผานการพิจารณาของผูบังคับบัญชาระดับสูง ใหทํา
การแกไข และบันทึกขอมูลใน “หัวขอการตอบสนองจากเจาหนาท่ี” ระบบจะสง Automail ไปยังผูรองเรียน ถึงการดําเนินการแกไข
ปญหาท่ีไดทํา

• หากเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองผานการพิจารณาในหลายขั้นตอน เมื่อกําหนดความเรงดวนแลว ใหตอบกลับ e-mail ผูรองเรียน คร้ังท่ี 1
วาไดรับเร่ืองแลวและอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ ความคืบหนาจะแจงใหทราบตอไป จากนั้นเมื่อการดําเนินการตางๆ เสร็จ
ส้ิน ใหเขาไป บันทึกขอมูลใน “หัวขอการตอบสนองจากเจาหนาท่ี” ระบบจะสง Automail ไปยังผูรองเรียน ถึงการดําเนินการแกไข
ปญหาท่ีไดทํา

• หลังจากนั้นผูรองเรียนไดรับ Automail ผลการแกไขปญหาแลว ผูรองเรียนจะแสดงระดับความพึงพอใจในการแกปญหานั้นๆ 

ระบบ VOC System (Voice of Customer System)

บุคลากร - นักศึกษา – ผูรับบริการทางทันตกรรม

การกําหนดความเรงดวนของขอรองเรียน/เสนอแนะ

ลําดับ ความเรงดวน ระยะเวลาในการแกไข

1 เรงดวนท่ีสุด 14 วัน

2 เรงดวนท่ี 30 วัน

3 ปกติ 60 วัน



ตัวอยางการเขาใชงาน

โปรแกรมระบบ VOC
ของบุคลากร - นักศึกษา – ผูรับบริการทางทันตกรรม



Scan QR Code 

หรือ https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=10



อานขอแนะนําการใชงาน และ click เพ่ือกรอกขอรองเรียน



กรอกรายละเอียดตางๆ



กรอกขอรองเรียน

แนบ file (ถามี)



Confirm ขอมูลตางๆ 

แลว click Next



เสร็จสิ้นกระบวนการ



ตัวอยางการเขาใชงาน

โปรแกรมระบบ VOC
ของหัวหนางาน-ผูบริหาร



ไดรับ Automail ให

กําหนดความเรงดวน

การดําเนินการหลังไดรับขอรองเรียน



Click เพ่ือกําหนด 

priority



Click เพ่ือกําหนด priority

สถานะการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลง



บันทึกขอมูลหลังแกไขตามขอรองเรียน 

ระบบจะใหหัวหนาลําดับถัดไปแสดงความคิดเห็น



หลังจากบันทึกการแกไขขอรองเรียนแลว ระบบแจงผูรองเรียน



ประเมินความพึงพอใจ
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