
หมวดที ่3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Student and Stakeholder ) 
3.1 การรับฟังนักเรียน  
 ก. การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 
  โรงเรียนธัญบรุีใชว้ิธีการสมัภาษณ ์การสอบถาม และการประชมุผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อให้
ไดส้ารสนเทศที่สามารถน ามาปฏิบติัได ้นอกจากนีโ้รงเรียนยงัมีเว็บบอรด์ E-mail Facebook เว็บไซต ์
www.tbs.ac.th ของโรงเรียนเพื่อใชติ้ดต่อผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการสื่อสารและรบัฟังผูเ้รียนและผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสีย ส าหรบัครูผูส้อนไดใ้ช ้Facebook ในการติดต่อสื่อสารกบัผูเ้รียน เพื่อใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
เปา้หมายที่วางไวย้ิ่งขึน้ และใชเ้ป็นสื่อในการรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนนอกเหนือจากในหอ้งเรียน ตลอดจนผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียที่มิไดพ้บปะโดยตรง ในสว่นของความแตกต่างของวิธีการรบัฟังระหว่างผูเ้รียน คือ วิธีการ
สมัภาษณ ์ส าหรบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียใชว้ิธีการประชมุ 

(2) การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต  
                         โรงเรียนธัญบรุี ไดใ้ชว้ิธีการสนทนา สอบถาม สมัภาษณ ์การประชมุเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศ    
ที่น าไปสูก่ารปฏิบติัในปัจจบุนัและเพื่อวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัดา้นหลกัสตูร  บรกิารที่สง่เสรมิการเรียนรู ้      
และบรกิารการศกึษาอ่ืน ๆ  การสนบัสนนุผูเ้รียน และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียโดยฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบั  เรื่องนัน้ ๆ            
มีการประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ จากแบบสอบถาม  แบบประเมินและ Web board     
เพื่อรวบรวมและวิเคราะหข์อ้รอ้งเรียน  เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง  การประเมินโดยแบบประเมิน  แบบสอบถาม      
จะเก็บขอ้มลูจากผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม / โครงการและการประชมุรว่มกบัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย ท าใหม้ั่นใจไดว้่าจะท าให้
ไดข้อ้มลูสารสนเทศที่สามารถน าไปใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งคาดหวงัของผูบ้ริการและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย        
และเพื่อใหเ้กิดการกล่าวถึงองคก์รในทางที่ดี  ดงัตารางต่อไปนี ้ 
 
ตารางที ่3.1 วิธีการรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ วิธีการ ผลทีไ่ด้รับ 
1.นกัเรียนปัจจบุนั    
(ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-6) 

1. แบบสอบถาม  
2. แบบสมัภาษณ ์ 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรม 
4. แบบประเมิน  
5. บนัทึกการประชมุ 
คณะกรรมการนกัเรียน  
6. สื่อสงัคมออนไลนแ์ละ 
เทคโนโลยีบนเว็บไซด ์ 

1. การประเมินการเรียนการสอน 
2. การประเมินรายวิชา  
3. การประชมุนกัเรียนแต่ละระดบั
ชัน้ในคาบ คณุธรรม จริยธรรม คาบ
ประชมุระดบั  
4. การรวบรวมความคิดเห็นของ
นกัเรียนในการรว่มกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  
5. การประชมุคณะกรรมการ
นกัเรียน 

ความคิดเห็นความตอ้งการและ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรบัปรุง การจดัการเรียนการ
สอน  บริการการศกึษาอื่น ๆ ที่พึงมี
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน
รวมถึงการพฒันาหลกัสตูร 

2. ครูและบคุลากรทางการศกึษา 1. แบบสอบถาม  
2. แบบสมัภาษณ ์ 
3. จดหมายข่าว/วารสาร  
4. ติดต่อดว้ยตนเอง  
5. บนัทึกการประชมุ  
6.สื่อสงัคมออนไลนแ์ละ 
เทคโนโลยีบนเว็บไซด ์

- มีการอบรม ประชมุสมัมนาครู 
และบคุลากรทางการศกึษาของ 
โรงเรียน 
 - ประชมุคณะกรรมการวิชาการ 
อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

ความคิดเห็นต่อทิศทางวิชาชีพและ
การจดัการเรียน การสอน  บริการ
การศกึษา อ่ืน ๆ ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน  รวมถึง การ
พฒันาหลกัสตูร 

 

http://www.tbs.ac.th/


แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ วิธีการ ผลทีไ่ด้รับ 
3. ศิษยเ์ก่า 1. แบบสอบถาม  

2. จดหมาย  
3. จดหมายข่าว/วารสาร  
4. ติดต่อดว้ยตนเอง  
5. ประชมุศิษยเ์ก่า/สมาคมศิษย์
เก่า ฯ 
6. โทรศพัท ์ 
7. สื่อสงัคมออนไลนแ์ละ 
เทคโนโลยีบนเว็บไซด ์ 

1.ส ารวจความเห็นและการศกึษา
ต่อของนกัเรียนที่จบการศกึษาในแต่
ละปีการศกึษา  
2. ตวัแทนสมาคมศิษยเ์กา่รว่ม 
แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางและ 
การจดัการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนธัญบรุี 

ความคิดเห็นความตอ้งการและ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆที่เป็นประโยชน์
ต่อการ ปรบัปรุงการจดัการเรียนการ
สอน  บริการการศกึษาอื่น ๆ ที่พึงมี
เพ่ือส่งเสริมการ เรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน
รวมถึง การพฒันาหลกัสตูร 

4. ผูป้กครอง 1. แบบสอบถาม  
2. จดหมาย  
3. จดหมายข่าว/วารสาร  
4. เยี่ยมบา้นนกัเรียน  
5. โทรศพัท ์ 
6. ประชมุผูป้กครอง  
7. สื่อสงัคมออนไลนแ์ละ 
เทคโนโลยีบนเว็บไซด ์

-ประชมุผูป้กครองและเครือขา่ย 
ผูป้กครอง  อย่างนอ้ยภาคเรียน  
ละ  1  ครัง้  
- ส ารวจความคาดหวงัและ 
ค าแนะน าในการจดัการหลกัสตูร 
และความตอ้งการจากโรงเรียน ใน
การจดัการศกึษาและระบบ ดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

ความคาดหวงัและขอ้มลูอ่ืน ๆ
ประกอบการพิจารณาในการจดัการ
เรียนการสอนและบริการการศกึษา
อ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

5. นกัเรียนอนาคต 
   (กลุ่มเป้าหมาย) 

1. แบบสอบถาม  
2. แนะแนวการเขา้ศกึษาต่อ 

จ านวนนกัเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เขา้
ศกึษาต่อ 

ขอ้มลูปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็
ของโรงเรียนและ สภาพการแข่งขนั
ของโรงเรียน 

6. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่
เกี่ยวขอ้ง 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่ 
เกี่ยวขอ้ง 

ทบทวนขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

เพ่ือน ามาบรรจใุนหลกัสตูรหรือเพ่ือ
พฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง 

7. หลกัสตูรของสถาบนัอ่ืน  หลกัสตูรการจดัการศกึษา วิเคราะหห์ลกัสตูร เพ่ือเรียนรูแ้ละน ามาใช ้ประกอบใน
การก าหนดหรือ พฒันาหลกัสตูร
ต่อไป 

 
 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน  
 โรงเรียนธัญบรุี มีวิธีการในการประเมิน ความพงึพอใจและความผกูพนัและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

โดยมีกลอ่งแสดงความคิดเห็น ช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต ์และใชว้ิธีการ ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
การรบัฟังความคิดเห็น การรบัขอ้รอ้งเรียน  เพื่อน าผลที่ไดไ้ปพิจารณา ปรบัปรุง พฒันา ในโอกาสต่อไป          
ความแตกต่างกนัของวิธีการระหว่างผูเ้รียนที่มีปัญหาและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย โรงเรียนไดร้บัฟังความคิดเห็น        
ของผูป้กครอง รบัฟังขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ รบัฟังขอ้มลูของผูเ้รียนที่มีปัญหาเป็นรายบคุคลจากผูป้กครอง
และแกปั้ญหาโดยใชร้ะบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  

 น าสารสนเทศและขอ้มลูปอ้นกลบัที่เก่ียวขอ้งจากนกัเรียน  ผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย     
ทัง้ในอดีต  ปัจจบุนัและอนาคตมาใชโ้ดยน าเขา้พิจารณาในที่ประชมุกรรมการบรหิาร  เพื่อมาใชว้างแผน           
ดา้นการบริการ การปรบัปรุงพฒันาระบบปฏิบติังาน  กระบวนการปฏิบติังาน และการพฒันาการบริการใหม่ ๆ                
น าสารสนเทศ และขอ้มลูป้อนกลบัที่ไดร้บัฟังจากนกัเรียนและผูร้บับริการ  มาปรบัปรุงการด าเนินการ              



เพื่อใหเ้กิดการมุ่งเนน้นกัเรียน  ผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียใหม้ากยิ่งขึน้และเพื่อสนองตอบความตอ้งการ                
และสรา้งความพงึพอใจแก่ผูร้บับริการใหดี้ยิ่งขึน้ 

 (2) ความไม่พึงพอใจ             
 โรงเรียนธัญบรุี ใชว้ิธีการสนทนา  สอบถาม  สมัภาษณ ์ ในการประเมินความไม่พงึพอใจผูเ้รียน

และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียและน าผลที่ไดไ้ปใช ้ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร บริการท่ีสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละการบริการ
การศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เพื่อใหผู้เ้รียนและผูม้ีสว่นได้      
สว่นเสียพงึพอใจต่อไป การรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวนัน้  โรงเรียนมีการรวบรวมขอ้มลูทุกปีการศกึษา โดยงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาสามารถประเมินได ้พิจารณาจากผลที่รวบรวมไดก้บัเป้าหมายท่ีตอ้งการและการ
เปรียบเทียบผลที่ไดใ้นแต่ละปี 
 
3.2 ความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ก.หลักสูตร/แผนการเรียน บริการทีส่่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษาอื่น ๆ                    
และการสนับสนุนผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย 

โรงเรียนธัญบรุี ไดใ้ชว้ิธีการส ารวจ สมัภาษณผ์ูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดั
หลกัสตูร/แผนการเรียน บรกิารที่สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละการบรกิารการศกึษาอ่ืน ๆ นอกจากนีโ้รงเรียนไดใ้ชว้ิธี
ศกึษา ดงูาน สมัมนา อบรม เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์าประชมุเชิงปฏิบติัการในการก าหนดและสรา้งนวตักรรม
ใหห้ลกัสตูร บริการท่ีสง่เสรมิการเรียนรู ้และบริการทางการศกึษาอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย รวมทัง้วิธีการคน้หาและสรา้งนวตักรรมของหลกัสตูร/แผนการเรียน 
บรกิารที่สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละบรกิารทางการศกึษาอ่ืน ๆ โดยหาพืน้ที่บรกิารใหม่ เพื่อจงูใจผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียใหม่ และสรา้งโอกาสในการขยายความสมัพนัธก์บัผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในปัจจบุนั                   
และมีการระดมความคิดเห็นรว่มกนัของบคุลากรในโรงเรียน และไดถ้่ายทอดใหท้กุคนรบัทราบ น ามาใช้
ด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกนั 
 โรงเรียนธัญบรุีใชว้ิธีการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก โดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต ์โทรศพัท ์โทรสาร  
E-mail ป้ายประชาสมัพนัธ ์วารสารโรงเรียน เสียงตามสาย หนงัสือเชิญ หนงัสือราชการ และปา้ยประชาสมัพนัธ์
ของทอ้งถิ่น ในการท าใหผู้เ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย สามารถติดต่อกบัโรงเรียนและใหข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบั
หลกัสตูร/แผนการเรียน บรกิารที่สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละบรกิารการศึกษาอ่ืน ๆ และสนบัสนนุผูเ้รียนและผูม้ีสว่นได้
สว่นเสีย รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส  าคญัในการสนบัสนนุผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียมีอะไรบา้งและมี
ความแตกต่างกนัอย่างไร ระหว่างผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
 โรงเรียนธัญบรุีมีบรกิารที่สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละบรกิารทางการศกึษาของโรงเรียนเพื่อสนบัสนนุนกัเรียน   
ใหไ้ดร้บัการพฒันาคณุภาพนกัเรียนและสนองตอบกลยุทธข์องโรงเรียน ดงัตารางต่อไปนี ้ 
 
 
 



 ตารางที ่3.2 การจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาอื่น ทีส่่งเสริมการเรียนรู้และการ
สนับสนุนนักเรียน 

ที ่
การสนับสนุนนักเรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลทีไ่ด้ 

1 - หอ้งเรียนพิเศษทางภาษา 

และหอ้งเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์

(EP. GT.) 
-โครงการความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร ์นวตักรรมและ
เทคโนโลยี  

(SCI-TECH) 

 

-นกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
-นกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

-จดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนที่มี
ความสามารถพิเศษดา้นภาษา 
วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ
เทคโนโลยี ใหไ้ดร้บัการพฒันา
อย่างเต็มศกัยภาพ 

นกัเรียนไดร้บัการพฒันา
และทกัษะทางวขิาการเพ่ิม
พิเศษ และไดร้บัการ
ส่งเสริม สนบัสนนุใหไ้ป
น าเสนอผลงานทางวิชากร 
ในระดบัเขตพืน้ทีฯ่ ระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค และ
ระดบัประเทศ 

2 -การเสริมศกัยภาพดว้ยการ
ขบัเคลื่อนปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศกึษา 
-โครงการธนาคารโรงเรียน 
เพ่ือส่งเสริมการออม 
 

ครู นกัเรียน และบคุลากร
ทางการศกึษาโรงเรียน
ธัญบรุ ี

จดักิจกรรมโดยน าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

สรา้งนกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้จิต
สาธารณะ  
มีนิสยัพอเพียง รูจ้กัการ
เก็บออม ใฝ่เรียนรู ้และมี
ทกัษะชีวิตโดยจดักิจกรรม
ที่หลากหลายใหน้กัเรียนได้
ฝึกปฏิบตั ิ

3 การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนโรงเรียนธัญบรุี 
-ค่ายคณุธรรม จริยธรรม 
ส าหรบันกัเรียนม.ปลาย 
-โครงการโรงเรียน 
สีขาว 
-โครงการโรงเรียน 
วิถีพทุธ 
-โครงการโรงเรียนสจุริต 
-หลกัสตูรตา้นทจุริตศกึษา 
 

นกัเรียนโรงเรียนธัญบรุี จดักิจกรรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามหลกัสตูร มี
ความเอือ้อาทร ความกตญัญู
กตเวที ยอมรบัความคิดและ
วฒันธรรมที่แตกต่าง สรา้งความ
ตระหนกัรูค้ณุคา่ของ 
การอยู่รว่มกนัรว่มอนรุกัษ์ และ
พฒันาคณุค่าของสิ่งแวดลอ้ม 

นกัเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคผ์า่นโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย
รูปแบบ โดยเนน้การน าเอา 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาพฒันาและบริหาร
จดัการ 

4 การส่งเสริมและพฒันาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
และการบริหารจดัการ 
-ศนูยก์ารเรียนการสอน
หุ่นยนตแ์ละเทคโนโลย ี
 

-ครู นกัเรียน และ
บคุลากรทางการศกึษา
โรงเรียนธัญบรุี 
-สมาคมผูป้กครองและ
ครูโรงเรียนธัญบรุี 
-เครือข่ายผูป้กครอง 

จดัท าแผนพฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาในการบริหารจดัการและ
การจดัการศกึษา 

-ก าหนดกรอบแนวคิดและ
แนวทางในการพฒันา 
ICT เพ่ือการพฒันา
คณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียน 
-การใหค้วามรว่มมือกบั
ชมุชนในการ 
ใช ้ICT ในการ
ประชาสมัพนัธแ์ละการ
จดัการแหล่งเรียนรู ้

 



ที ่
การสนับสนุนนักเรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลทีไ่ด้ 

5 โครงการส่งเสริมการรกัการ
อ่าน 

นกัเรียนโรงเรียนธัญบรุี จดักิจกรรมเพ่ือพฒันา
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่
นกัเรียน 

นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนั
พึงประสงคผ์่านการเรียนรู ้
จากกิจกรรมต่าง ๆ 

6 การพฒันาแหล่งเรียนรู ้
อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอ้ม  
ป้ายประชาสมัพนัธ ์และ
บอรด์ความรู ้

-ครู นกัเรียน และ
บคุลากรโรงเรียนธัญบรุ ี
-หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนทั่วไป 

วางแผนงานพฒันาแหล่งเรียนรู ้
ภายในโรงเรียน 

สภาพแวดลอ้มที่มีผลต่อ
การจดัการเรียนรู ้มีความ
รม่รื่น มีที่พกัผ่อน มีแหล่ง
เรียนรูน้อกหอ้งเรียน
เพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน มีที่ใหบ้ริการแก่
หน่วยงานภายนอก ชมุชน 
และองคก์รต่าง ๆ 

 
 ข.การสร้างความสัมพันธก์ับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) การสร้างความสัมพันธ ์
  โรงเรียนธัญบรุี ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยการประเมินความตอ้งการ     
ของผูเ้รียนตามหลกัสตูร แผนการเรียน ความตอ้งการพฒันาตนเอง เช่น เป็นผูม้ีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์สง่เสรมิการเพิ่มการรบันกัเรียนมากยิ่งขึน้       
ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ                 
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจขัน้ตอนของการเพิ่มสดัสว่นของผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษมากย่ิงขึน้ 
สอดคลอ้งกบัการจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 โรงเรียนไดส้รา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รียนผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย โดยค านึงถึงปัจจยั 4 ประการ คือ 

 1. การตอบสนองความคาดหวงั 
  2. การสรา้งความพงึพอใจ 
  3. การมีภาพลกัษณท์ี่ดี 
  4. การมีจ านวนผูเ้รียนที่เพิ่มมากขึน้ 

  (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน 
1. ก าหนดช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ เช่น มีกลอ่งรบัฟังความคิดเห็น               

ม ีWeb board ทางโทรศพัท ์E-mail จดหมาย โทรสาร Application Line และรบัทราบทางวาจา เป็นตน้ 
2. จ าแนกขอ้รอ้งเรียน ขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ ออกเป็นแต่ละประเภท และจดัตามล าดบัความส าคญั 
3. สรุปรายงานขอ้มลูใหผู้บ้ริหารทราบ 
4. ประชมุสว่นงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อวิเคราะหข์อ้รอ้งเรียน สงสยั และขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบหาสาเหตุ      

และแนวทางแกไ้ข 
5. กรณีที่ขอ้รอ้งเรียนตอ้งแกไ้ขโดยอาศยักฎระเบียบของโรงเรียน จะสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการแกไ้ขต่อไป 
6. ก าหนดระยะเวลาตอบกลบัใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียนในแต่ละช่วงของการรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้สงสยั                 

และด าเนินการแกไ้ข 


